
Verksamhetsberättelse ÅKK 2021  

 

Inne: 

 

Klubben har varit delaktig i diskussionen med bygårdsföreningen, kommunen och övriga 

föreningar om försäljningen av bygården och processen kring nya allaktivitetshuset. Klubben 

har genom styrelse samt medlemmar representerat klubben och deltagit i möten där 

kommunen, näringslivet och andra föreningar varit representerade. 

 

Arbetet med att söka pengar för en ny hall är påbörjat. Underlag har samlats in och detta 

arbete sker i samarbete med UIF. 

 

Mindre reparationer av väggen och nedmontering och tvätt av alla grepp och städ av lokalen 

skedde i september. 

 

Inomhusväggen har hållts öppen med covidanpassningar utifrån myndigheternas råd och 

regler. För att minska trängsel har vi haft maxantal med doodlebokning, städrutiner och 

väggansvariga. 

 

Nya volymer har köpts in och gamla grepp har recoatats. Medlemmar i klubben har försökt 

etablera samabete med Jumpyard i Åre men dialogen har avstannat. Representanter från 

klubben/styrelsen har haft möten med JY och drivit på samarbetet. 

 

Ute: 

 

Städdag, fixdag och climb-in i våras blev inställt pga covid 19.  

 

Parkeringen snöröjdes till våren som vanligt. 

 

Klubben har tillsammans med SKF försökt anordna SM i skidalpinism i grenen vertikal. Pga 

pandemin och andra anledningar fick eventet tycärr ställas in. Klubben ahr visat på intresse 

och förbundet kommer höra av sig igen om det det blir aktuellt att anordna en ny tävling.  

 

Ny facebook och instagram har skapats. 

 

Nyetableringar av klättring på klippan i Tege har utförts av Alexander, klubben har öppnat 

upp för samarbete för utvecklingen av klippan i tege med inte deltagit. 

 

Barnklättringen har haft verksamhet, med Gabriel Gåsste som ny ledare för verksamheten 

efter övertagande av My och Linda. 

 

Ledbyggarna stängde väggen och byggde om under julveckan 

 

På önskemål från Racklöfska skolan/fritids i Järpen så har vi haft några prova-på tillfällen på 

vår innevägg för barn i åk ett till fem. Vi fortsätter under våren med detta.  

 

Ny väg har brytits vid parkeringen till välaberget för tomtbyggnationer. Klubben har varit i 

kontakt med tomtbyggare som är positiv till klättring på välaberget, de kommer att sörja för 



att bredda parkeringen. Klubben ansvarar för att se till att tydlig parkeringsinformation finns, 

att befintlig skylt placerias om, hemsidan och förare uppdateras. 

 

Nu över 200 boukderproblem i håckren 

Tove Björkebaum elitsatsar, hon går klättergymnasiet i Stockholm, hon representerade 

klubben som sponsrade startavgiften för SM. 

 

6 styrelsmöten har hållts.  
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