Planeringshelg 2019
Plats: Halmstad klätterklubb
Deltagare: Tommy Hasseblatt, Erik Strandqvist, Per Bäcklin, Niklas Schultz, Hampus
Schultz, Helén Strandqvist, Lorenzo Biacchi, Niklas Andersson, Patrik Berndt, Ludwig
Berndt(?), Lidia Bartha, Sanna Ståhl, Johan Magnusson, Kristjan Fjölnirsson, Anders
Hemberg, André Ek, Tobias Paulsson, Viktoria Gaspar och Roger Strandqvist(sekreterare).

Mötet öppnas
Syftet med planeringshelgen (ordförande)
Skapa underlag för klubbens riktning under 2019 från aktiva medlemmar.

Kort om klubbens 2018 (ordförande)
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

Klubbkläng x2 (ht 60 personer)
Kristjan godkänd som inomhusinstruktör
Johan och Kristjan ska gå sportklätterutbildning
Information om HD-huset, kontakt med kommunen har pågått under hela 2018.
Nuvarande projektledning har tankar kring att det skall vara mer dynamisk mötesplats
och utnyttja ytorna på mer än ett sätt vilket vi påpekat är svårt att kombinera med
klättringens investeringar och krav på säkerhet. Kommunen har nu intern diskussion
kring detta och vi väntar på svar.
B&U haft uteklättring,x 2 (ht 75 deltagare)
B&U har haft ett lyckat träningsläger i Halmstad med övernattning i lokalen
Dennis har kört workshop med B&U, kan tänka sig köra fler.
Justering av startdatum för B&U där de som klättrat tidigare börjar tre veckor före
nybörjare i syfte att dessa skall komma igång och man skall hinna hålla kurser i Grönt
kort för de nya föräldrarna
Ny ansvarig för städgruppen, Tommy Hasselblatt
EB planerar att lägga ner sin verksamhet.

Bra under 2018 och utvecklingsmöjligheter(varvet runt)
●
●
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●
●
●
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Instruktörsverksamheten är bra, det som kan bli bättre är att ta hand om klättrarna
efter att de fått Grönt kort.
Websidan kan bli bättre, mer aktuell och med möjligheter till bokningar på sidan.
Öppettider kan bli bättre, fler dagar.
Köer till barn och ungdom kan bli kortare.
Aktiviteter är bra - dock få vuxna med träningskort.
Bör ha fler lätta boulderproblem både för barn och vuxna - färgkodade.
Inget behöver bli bättre enligt Ludwig.
BoU aktiviteter är uppskattade.
Önskemål om organiserad vuxenträning, sena kvällar?
Bättre struktur i barngrupper är bra.
Klubbklängen har varit bra och även klubbklättring.
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Önskemål om fler lättare repleder.
Önskemål om mer medlemskraft
Uteklättring på Kullaberg är uppskattad.
Städgruppen fungerar bra.
Prova på har varit väldigt populärt under 2018.
Behöver beslut kring framtiden - HD-huset eller ej?
Organiserad utomhusklättring.

Ekonomi 2018 (kassören)

Ökade inkomster för BoU,prova på och kurser. Minskade i träningskort och dagskassor.
Ersättningarna till sektionerna har ökat men det går ihop.

Diskussion
●
●
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●

●
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HD-huset inget nytt har framkommit. Klubben behöver få ett beslut för att kunna
använda sin kraft i rätt riktning.
EB, kan tänka oss att hjälpa till men inte göra allt mot att få greppen.
Moonvägg, inspekterade Halmstads Moonvägg med dioder och många vara positiva
till att inskaffa en sådan. Påtalas vikten av att även köpa in de lättare greppserierna
så att fler kan nyttja den. Går att montera ner och ta med till HD-huset.
Frtilutftsrämjandets torsdagsklättring går över till klubben från sommaren 2019. Mötet
positiva diskussioner kring fördelarna med detta. Vidare diskussioner mellan styrelse
och Staffan för detta.
Förslag söndagseftermiddag 2h för nya klättrare för viss utveckling och träffa andra
klättrare.alternativt efter tisdag/torsdag under cirka 5 veckor. Man kan även tänka sig
att köra detta under ordinarie öppettider. Sanna och Anders är intresserad.
Ledbyggargrupp. Lorenzo Biacchi och André Ek vill vara med i väggsektionen som
ledbyggare.
Önskemål med extra öppettider eventuellt lördagseftermiddag eller söndag. Kräver
fler engagerade. Provperiod?
Paddorrnas kostnad och uthyrningsförfarande diskuterades, ny lapp skall sättas upp.
Bergsport/IdrottOnline kollas via kassören.
Påminner om motioner senast 27/1.

Beslut
1. Ansöka från förbundet när sportklätterinstruktörkurs är avslutad för att få halva
kostnad sponsrad.. (KASSÖR)
2. Beslut att riva grepp på svaboulderväggen och i hörnet till höger om vägg 3 och där
endast ha färgkodade boulderleder.
3. Paddor kostar 50 kronor att hyra, lapp skall sättas på Ladan angående detta(NIKLAS
A)
4. Moonvägg skall stå med i budgeten för 2019. Johan och Tobias tar ledartöja för
byggnation.
5. Beslut om att ge samtliga klättrare i Halmstad fri klättring på öppettider under
vårterminen som tack för att vi fick komma. (ROGER).
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