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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska klätterförbundet

PROJEKT

Projektnr:

B1
Projektnamn:

Instruktörsutbildningar år 2 av 3
Projektstart (år/mån):

2019/01
Projektslut (år/mån):

2021/12
Projektets totala budget (kr):

3600000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

1200000 2020
1400000 2021

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Jakob Beijer
E-postadress:

jakob.beijer@klatterforbundet.rf.se
Telefon (dagtid):

086996526
Mobiltelefon:

0766953799

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Fler barn och unga får klättra och dessutom får de lära sig att göra det på ett säkert
sätt. Befintlig, mindre anläggningar används.Lärare har kompetens och utrustning
för att ta ut sina elever på klättring. Kanske startas fler skolidrottsföreningar som
kan driva verksamheten även utanför skoltid.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
Konsumentverket, tillsynsmyndighet för bland annat klätteraktiviteter, bedömer att
instruktörer för klätterarrangemang ska ha kompetens motsvarande kraven från
Svenska Klätterförbundet. Många föreningar upplever att de saknar tillgång till
auktoriserade instruktörer, och kommersiella aktörer håller ofta i
klätterarrangemang och utbildningar helt utan formell utbildning. Auktoriseringen
innebär att instruktörens kompetens prövats och godkänts av Svenska
Klätterförbundet enligt våra högt ställda krav, i en eller flera av inriktningarna
Inomhus, Sport, Klippa eller Is.
Att vara klätterinstruktör innebär ett stort ansvar. Mycket erfarenhet av vertikal
miljö och egen förtrogenhet med kursmomenten krävs och tar flera år att samla på
sig. Klätterförbundet tillhandahåller normer för de olika instruktörsinriktningarna,
och examinationer, men ingen utbildning som ger den kompetens som
examinationen kräver.



Vår utbildningskommitté utbildar och godkänner examinatorer, och de auktoriserar
instruktörer, som därmed är godkända även internationellt (UIAA). Instruktörerna
utbildar i sin tur enskilda klättrare, och lägre nivåer av instruktörer. Klättring som
aktivitet växer fortfarande och för fortsatt hög säkerhet och bra beteende i naturen
behöver vi utbilda på alla nivåer i den här strukturen. Vi behöver även förtydliga
och kommunicera våra utbildningar, och vilken inriktning som har kompetens att
lära ut vad.
Genomförande:
1 Behovsanalys i nuläget
Första steget är att noggrannare kartlägga behovet av instruktörer och
klätterutbildningar. Var i landet behövs de? I vilken form? Vilka inriktningar? På
vilken nivå behövs de? De tekniska bitarna kan man läsa sig till, och träna på i sin
ensamhet, men för det pedagogiska, att kunna förmedla sina kunskaper, behövs
träning tillsammans med andra.
2 Struktur
Fler examinatorer, instruktörsutbildare och/eller instruktörer ställer högre krav på
tydlig struktur i organisationen, och vi behöver göra en genomgripande revidering
av dokument och arbetsordningar.
3 Synliggöra befintliga möjligheter
Vi vill inte möta behov som inte finns, så finns det områden där vi ”bara” varit
otydliga i vår kommunikation ska vi uppdatera, förtydliga och kommunicera
befintliga möjligheter till utbildning. Hur hittar du en instruktör för den kurs du vill
gå? Kan du få en mentor som handleder dig i din strävan mot examination?
Exempelvis har vår klätterutbildning för lärare bara pågått i ett halvår ännu, och
hela idrottslärarkåren behöver göras uppmärksam på den.
4 Behovsanalys för framtiden
Vår vision att alla som håller i vertikala arrangemang ska uppfylla
Konsumentverkets krav ger som följd att många fler behöver utbildas och
examineras. Skulle en tvist prövas mot Konsumentverkets krav på kompetens kan
efterfrågan på auktoriserade instruktörer väldig snabbt öka kraftigt. Den dag det
händer vill vi ha vår utbildning klar för att möta behovet.
5 Modellering av tydlig och attraktiv utbildning
Finns behov av fler instruktörer och en organiserad utbildning behöver vi möta det
behovet, på ett av flera tänk bara sätt. Alla ska ha chansen att bli instruktör, utan
att vi gör avkall på de höga kompetenskrav som ställs. Kanske bör vi skapa normer
för instruktörsutbildningar och utbilda ett antal personer som kan hålla dessa,
kanske ett antal utbildningsmoduler där varje aspirant väljer de moduler hen själv
behöver. Minst en fristående modul existerar redan, i form av en första hjälpen-
utbildning anpassad för klippklätterinstruktörer. Accessutbildningen (separat
ansökan) kan också tänkas ingå som en valbar eller obligatorisk modul.
6 Utbilda utbildare
Redan auktoriserade instruktörer som framöver vill utbilda i modulerna är elever på
en pilotomgång, under vilken utbildningen tillåts utvecklas. Dessa nya utbildare
utbildar i sin tur vidare runt om i landet. Förhoppningsvis kan varje utbildare ha
med sig en adept som så småningom kan hålla egna utbildningar, precis som på
våra instruktörsexaminationer och tränarutbildningar.
7 Kommunicera och genomföra utbildningen
Lärdomar av tidigare projekt är att kommunikation av ett projekt tar mycket
personaltid och andra resurser i anspråk.

Förväntade effekter

- Klättring lär man sig naturligast på kurs med auktoriserad instruktör
- Klätterförbundets föreningar på alla orter har tillgång till instruktörer
- Yrkesutbildningar som hanterar klättring, ex idrottslärare, vildmarksguide, följer
Klätterförbundets normer
- Auktoriserade instruktörer är standard för eventbolag och andra som har vertikala
event
- Klätterförbundets examinatorer får löpande fortbildning inom sin respektive
expertis och förmedlar sin kunskap till instruktörer



- Klätterförbundets instruktörer är genom löpande fortbildning ständigt
uppdaterade
- Klättrare i Sverige har god kunskap och kompetens inom säkerhet, ansvar, access
och allemansrätt
- Klättringen besparas allvarliga olyckor, och sker i samförstånd med markägare,
myndigheter och andra

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Projektledare lön, 75% 434000
Arbetsplats, dator mm. 60000
Projektgrupp, arvode 300000
Möteskostnader resor 150000
Pilotkurs, 100000
Pilot, steg 2 75000
Kursmaterial 50000
Övrigt 31000

Summa, kr: 1 200 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

1500 300

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!


