
 

 

Beretning Crux – Skælskør Klatreklub 2023  

 

Vi er kommet godt igen oven på Corona, og har haft fokus på at få flere medlemmer. Siden 2020 har vi 

medlemsrekord på juniorsiden. På seniorsiden har der været et fald fra 19 i 2021 til 9 i 2022. Vi har heldigvis 

fået tilgang igen, og er nu på 12 betalende – den følger vi op på, da der har været rigtig flot tilgang i 

introduktioner. 

Året startede med rutebygning i Pinsen, hvor vi fik hjælp til at udskifte udhænget. Her havde der i noget tid 

været en sikkerhedsudfordring med nogle forkerte plader. Klubbens frivillige, en stærk sponsor og et super 

rutebygger team hjalp med både at få skiftet pladerne samt lavet nye ruter. Rutebyggerne skiftede ruterne 

på halvdelen af Højvæggen samt Logovæggen. Vi have et stærkt team af vores lokale rutebyggere i 

supplement til Bjørn Iisager, som var udefrakommende ekspert. 

En stor indsats blev også lavet i kælderen i foråret, hvor der blev smidt ud fra gemmerne og ryddet op. Det 

gav mere luft og plads til de nødvendige ting. 

I december gennemførte vi anden rutebyg. Her var det skibet og Højvæggen der stod for tur,  samt 

udskiftning af alle slynger på spærret. Her var den eksterne rutebygger Søren Dahl Danielsen, som klubben 

ofte har på besøg igen suppleret af et lokalt team.  

Bestyrelsen har i år haft fokus på at få nye medlemmer, fastholde medlemmer med aktiviteter og få 

sponsorer til klubben. Det har bidraget til blandt andet klubtøj, som nu kan købes direkte hos Tina L i Korsør, 

fællesspisninger i Skælskør hallen med både deltagelse fra junior familier og senior medlemmer, 

familieklatring i flere weekender, weekendture til Sverige og Bornholm og et yderst vellykket teknikkursus 

for seniorerne.  

Af sponsorer vil vi nævne Slagelse Lift som en af de meget betydningsfulde for klubben, da vi nu har gratis 

lifte til 2 rutebyg årligt i 3 år. Det betyder meget og kan frigive økonomi til indkøb af greb. Desuden har 

Dalmose El-service i mange år lånt os gratis sakselift, Tømrerfirmaet Martin Larsen gav os et 

arbejdssponsorat til udskiftning af væg og Simik ApS har doneret bolte og skruer. De dækkede faste udgifter 

fra sponsorater gør, at vi kan bruge over 50.000 kr. i år på greb – som bestyrelsen også ligger op til under 

indkomne forslag, og vi dermed skal stemme om senere. 

Crux deltog i år også i DM på både Junior og Senior siden. Det var rigtig god erfaring for Bjørn at være ude til 

et stævne og opleve konkurrence ruter. Han sluttede med en flot 4 plads og både gennemførte 

kvalifikationsrunder og selve finalen. Alexander var en rigtig god hjælp til at støtte Bjørn, men udgik 

desværre selv med en håndledsskade efter kvalifikationsrunderne. 

Klubbens juniorafdeling har i år også været gode til at stille op og tjene penge til klubben. Det har de gjort 

både i forberedelserne til Tour de France og til Keramikfestivallen. Det giver lidt ekstra midler til klubben og 

til nye aktiviteter. 

Vi deltog også i Kommunens Fællesskabsstafet – en stafet, som gik på tværs af kommunens foreningsliv hvor 

Crux tog den i højderne. Det blev der en fin film ud af – som kan ses på vores FB side. 

For klubben er det yderst vigtigt med opbakning til de frivillige tjanser – uanset om det er at koordinere 

rutebygning, tage greb ned, rydde op efter rutebygning, bage kage eller være voksen på gulvet ved et 

arrangement. Det betyder enormt meget for os i bestyrelsen at få opbakning til disse opgaver. Det gør 



 

 

klubben stærkere. Tusind, tusind tak for jeres bidrag hver især – ingen nævnt – ingen glemt. Bliv endelig ved 

med at bakke op om jeres klub! 

Når vi om lidt skal stemme nye medlemmer ind i bestyrelsen, skal vi også sige farvel til Martin Gudtmann, 

som har været med i 3 år. Han har varetaget hjemmesiden og kassererrollen helt fantastisk. Jeg vil på 

klubbens vegne takke dig mange gange for din indsats. Det glæder mig, at du bliver i klubben som medlem 

og formentlig også vil være at finde til rutebygning og andre aktiviteter når det passer. Tusind tak for din 

indsats. 
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