Fédération Luxembourgeoise d'Escalade, de Randonnée sportive
et d'Alpinisme

Comité FLERA 24/1/ 2013
Do:Romain R.;Joo Ja L;Manette O.;Lars M.,Jacques L.;Eugène B.;Claude W.,Gilbert Sch.
Entschëllegt:Romain R .,
1)Leschten rapport ugeholl(vum Jacques14Nov2012)
2)Discussioun Coque;Klammwand ass esou wait fäerdeg awer Championnat 2013 kann nët hei
ofgehaal ginn
3)Championat National 2013:Cat.B7A7Junior/senior/vet.,den 17 März zou Iechternach(AJ)
Cat.D-C zou Hesper (KKH:Datum nach ze bestëmmen)
Stephan Muyldermans gët gefroot (+Kolleg,od.Gilbert?)
4)Finanzen:->a:Lars gët Originalreçus vun deenen 3 Training vum NK(National Kader)allen 3
zu Namur (8+9+12.2012)un den Eugène fir kopiën fir Minist.sports fir remboursement
b.frais stages gët YooJa dem Eug. ( ''
''
''
''
)
c:4850Euros sin ukomm fir aktivitéiten vun der FLERA 2012 vum Min.sports
d:Cotisatioun IFSC 2013 ass erstallt
e:Facture vun Kopie-maschinn geet un de G.A.L.
5)Bilan Stage vum NK+team espoir:-Frankenthal super Haal flott voiën d'autant plus dat kuurz
virdrun dat Daitscht championnat hei ofgehaal gouf;leider war keen auslänneschen Trainer do
ewei geplangt;Zwëschenfall wor dat 5 Jugendlecher dovun 2 aus dem NK erwescht gouwen dat
se joint gefëmmt hun;déi 5 goufen no der décisioun vun deenen 3 Trainer mam Aversteesmes
vun 4 FLERA comité memberen heemgescheckt-si vun den Elteren deen aaneren Dag ofgeholl;
den Eugène schreiwt deenen concernéierten een Bréif fir kloerzestellen dat dëst keen
Kavaléiersdelikt ass ma seriös Konsequenzen fir den Sportler kann hunn;1)kann Flera
sanctiounen ausspriechen déi exclusioun vum Kader,participatioun un verschiddenen
compétitiounen asw bedeiten kann,an dësem Fall as Sanctioun fir se heemzeschecken
duergaang,et get keng weider sanctioun awer bei Rezidivisten kann et schlemmerer ginn;FLERA
kann och desweideren Dopingprouwen ufroen bei der ALAD an am Fall vun Positivitéit vun den
Tester get een Urteel gesprach an der Commissioun vum COSL wou an deem Fall de Numm
vum Sportler veröffentlecht gët(wann positiv!)
6)YooJa huet mam Här Dahm ENEPS Recksprooch gehaal iwwert Formatioun vun Moniteur am
Klammen;verschidde Lëtzebuerger Interessenten maachen Formatiounen an D.an der B,am
F;zou L bitt och NWL an SNJ esou kuurzFormatiounen un,jiddfereen no senger Zooss,dofir dem
Yooja seng Idee vun der FLERA aus een listing vun Kenntnisser ze maan(Praktesch
+Theoretesch)an eng Formatioun iwwert X-module(ÔNG.60Stonnen)an dann huet een en
staatlech unerkannten brevet vum Moniteur Sportif am domaine escalade-Fraiën gin vum
ENEPS iwwerholl;och een vereinfachten Certificat fir Indoor/loisir-klammen envisagabel;fir
esou een Brevet misst een F/D/Belge systemer synthetiséieren,dat Leit eventuell den 2te an 3ten
dann am Ausland absolveieren können
7)Den 2ten Mäerz AG COSL->Eugène a Claude gin dohinn 15Auer Centre Barblé/Strassen
8)Modificatioun vun den Statuten ginn viraussichtlech keng elo gemaach(à suivre)
9)Eis A.G. Ass den 28ten Februar:Invitatiounen un EAS,VSL,KSE,KKH goufen hei ausgedeelt,
NWL,GAL,BKL,an KKN gi per mail verscheckt +accusé de réception,wann an e puer Deeg
keen acc.de réc. Zereckkënnt scheckt de Claude si nach per Post no.
10)Nàchste Comité den 20.2.2013
Schéin Gréiss,Claude Weber,26.1.2013
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