	
  

Motion för ombyggnad av väggen2
I dessa tider av förändring ser vi stora möjligheter att förbättra väggen och
utnyttja dess potential till fullo.
Vi vill därför föreslå en ombyggnad av grottan (1), borttagning av ”gristaket”
(taket där det idag hänger gosedjur) (2) samt omplacering och komplettering
av bultar på framförallt de överhängande repväggarna (3).
1.

Vi föreslår att väggen som avskiljer grottan från den nya delen rivs och
ett brant överhäng byggs inne i grottan. Detta börjar ungefär mellan de
två existerande öppningarna till grottan och slutar strax innan den nya
delen av lokalen. Väggen kan ha en lutning på 70 grader samt en
kickboard med en lutning på 30 grader och pekar alltså ut mot nya
delen. En ny matta läggs som slutar där den nya delen börjar. Trappan
flyttas också och läggs intill ytterväggen. Den designas så att den
tangerar fönstrets (nya delen) nedre hörn men samtidigt inte stör
klättringen i överhänget. Se den principiella skissen på väggen. Notera
att skissen inte är en helt korrekt avbild av verkligheten då väggen
kommer bli smalare i basen på grund av repvägg elvas placering
2. Idag används gristaksväggen mycket sparsamt. Vi tror att detta beror
på det något märkliga avslutet i form av ett ”90-tals” tak. Öppningen
intill grottan gör också det svårt att göra inspirerande leder. Vi föreslår
att taket tas bort och öppningen bommas igen med en lucka liknande
den under det gamla boulderöverhänget. Innanför blir det
greppförvaring.
3. Idag klättras det mycket sparsamt på klubbens mer överhängande
repväggar. Vi tror att detta framförallt beror på bultarnas placering. Vi
föreslår därför att bultarna i de överhängande delarna flyttas samt
kompletteras så att man slipper markfall vid första, andra och tredje
klippet. Om vi samtidigt anlitar (separat motion) ”proffs” för att bygga
leder kommer trafiken öka avsevärt i de idag outnyttjade branta
överhängen.

Detta är alltså en grundidé och mer arbete behöver göras innan ett slutgiltigt
förslag är färdigt. Vi ser dock följande fördelar med vårt förslag.
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
	
  

Repklättringen förbättras avsevärt och insteget till att börja leda
minskar.
Repklättringen och boulderingen hålls isär för att undvika konflikter och
olyckor.
Viktiga ytor att uppehålla sig på mellan pressen behålls.
I och med att väggen vid dagens greppförvaring tas bort och trappan till
gymmet flyttas blir lokalen öppnare.
Vi får en bra bouldervägg i en lutning som vi inte har.
Troligtvis kan dessa förändringar genomföras till en relativt låg kostnad.

	
  

Vi yrkar på att:
-‐ En arbetsgrupp, förslagsvis med styrelserepresentation, tillsätts för att
arbeta fram ett slutgiltigt förslag utifrån grundidéerna föreslagna i
denna motion. Det slutgiltiga förslaget bör också innehålla ett
kostnadsförslag.
-‐ Att ett extra årsmöte utlyses för att ta ställning till förslaget när detta är
färdigt.
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