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Barngruppen 
Under året har vi försökt bibehålla den positiva utvecklingen med fortsatt fokus på specifik 
teknikträning inom både bouldering och repklättring. Detta har resulterat i ett större engagemang 
och att färre barn slutar. Vi har tre till fyra ledare per grupp för att avlasta och täcka upp om någon 
inte kan närvara. 

Grupperna är på 20 personer per grupp vilket fungerar bra. De barn som kommer gå upp i 
ungdomsgruppen hösten 2023 har fått börja träna på att säkra för att kunna ta grönt kort innan de 
byter till ungdomsgruppen. 

Vi har varit med på bouldertävlingar i Örebro och Göteborg samt på ungdoms SM i Uppsala där K3 
kunde stoltsera med topp 15 placering för alla tre deltagare från barngrupperna. 

Det största problemet är vår kö som växer varje år (idag ca 350 barn jämfört med 270 barn vid 
årsskiftet 2021/2022). 

Ungdomsgruppen 
I ungdomsgruppen har samtliga deltagare nu grönt eller rött kort. Även här har vi satsat på fler 
ledare vilket underlättat arbetet. Antalet medlemmar har under året utökats till cirka 20. 

Det största problemet här är att vi har en kö på ca 50 personer samtidigt ett tiotal personer från 
barngrupperna kommer flyttas upp under hösten 2023. 

Antalet medlemmar vid årsskiftet 2022/2023 
Inför 2022 hade vi 119 medlemmar och inför detta år var vi 199. 59 av dessa är 20 år eller yngre och 
resterande 140 är 21 år eller äldre. 60 % är män och 40 % är kvinnor. Kul att så många kommit 
tillbaka eller upptäckt klättring för första gången. 

Prova på 
Vi har två nya ansvariga för Prova-på, Emilia och Basak. Prova-på visar upp vår sport för andra och 
ger oss nya pigga medlemmar så all hjälp här från våra medlemmar är uppskattat. 

Instruktörsutbildning och kurstillfällen 
Under 2022 har flertalet kurser och uppklättringstillfällen erbjudits. Från ett initiativ som startade 
2021 har 7 aspiranter genomfört praktik som instruktörer och haft övning vid tillbudsscenarion. 3 
(snart 4) av dessa har examinerats till topprepsinstruktörer varav 2 ämnar att examineras till 
fullvärdiga instruktörer.  

Klubbresa och climb in 
Efter 2021 då klubben fick avstå att anordna climb in var intresset stort för årets climb in som 
anordnades i månadsskiftet april/maj. Mer än 40 personer samlades vid klippan i årjäng där det 
erbjöds tävling med prisutdelning, grillning och övernattning. 



 

26-29 Augusti ordnade också K3 en klubbresa till Bohuslän tillsammans med Vertikalverket. Förutom 
något få deltagagande (ett tiotal medlemmar) var resan mycket bra, fin klättring, salta bad och bra 
workshops som hölls av Vertikalverket. 

 

Grepp och ombyggnation 
Vi har under året fortsatt arbetet med att köpa in volymer och moderna grepp av hög kvalité. Dels 
för att erbjuda ny och utvecklande klättring för våra medlemmar men även att ge bra förutsättningar 
för de som väljer att tävla. En professionell ledbyggare hyrdes in och byggde om del av vår 
bouldervägg tillsammans med cirka häften av repväggarna. Då stöktväggen på övervåningen varit 
populär utökades även konceptet till undervåningen.  



  

Jump Yard 
Ledbyggargruppen har under året fortsatt samarbetet med Jump Yard där vi bygger om deras 
boulderväggar kontinuerligt. För K3s medlemmar erbjuds därför rabatterade månads och årskort 
tillsammans med grupprabatter.  

Nya lokaler & ny hemsida 
Klubben tillsammans med HAIK har haft några möten med Karlstads kommun om en ny, större lokal 
för att klara av det ökande intresset samt kön av barn och ungdomar som vill börja med klättring. 
Kommunen har utfört en behovsutredning vilken godkänts för vidare arbete med en 
planeringsutredning där bland annat kostnader tas fram. Under senvåren lyfts utredningen till 
budgeten för Karlstads nya politiska styre så att de kan ta beslut om att bygga eller inte bygga en ny 
hall för K3. Hallen är i så fall tänkt att placeras i närområdet av där vi är idag. 

Klubben har även fått en ny uppdaterad hemsida under året så gå gärna in och kolla om ni inte redan 
gjort det.  

Incidenter 
Inga incidenter är inrapporterade under 2022. 
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