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1 Styrets sammensetning 2012

Styret i klubben har bestått av 

Leder Jan Tore Tiltnes
Nestleder       Jon Åge Forfang
Styremedlemmer Hans Erik Teigen

Anne-Beth Hallstrøm
Kristin G. Klaussen

Varamedlem Arne-Einar Steinkjer

Revisorer Bjørn-Øyvind Strand
Toni Solbakken Skjervø

2 Styremøter
Styret har hatt 5 møter og har behandlet 27 saker.

3 Utstyr
Klubben har kjøpt inn basisutstyr, seler i ulike størrelser, karabinkroker, taubremser og tau. I tillegg 
har vi kjøpt noen hjelmer, tauklemmer, slynger og ekspresslynger for å ha noe å bruke utendørs. 

4 Aktivitet

Kurs
Klubben arrangerte 6 nybegynnerkurs vinter/vår 2012 og totalt 35 personer gjennomførte. Med 
unntak av et par deltagere ble det nye Brattkort på klubbens første kursdeltagere. Kursene ble 
avholdt i Verdal Videregående Skole, hvor de har klatrevegger i trimrommet sitt.

Vi har hatt deltagere på kurs under forbundets klatrefestival i Flatanger.

Vi har hatt 2 medlemmer på ruteskruingskurs i Trønderhallen, Levanger, i desember.

Klatring
Det viktigste vi gjør som klubb er å skape aktivitet. For å få barn og unge opp i klatrevegger både 
inne og ute, trengs kompetanse hos foreldre. Kursene har vist at interessen er til stede. De ivrigste 
av medlemmene har tatt turen til Trønderhallen mer eller mindre jevnlig. Noen har benyttet 
sommeren og høsten til å prøve seg på å klatre ute og vi håper at flere vil få muligheten til dette i 
året som kommer. 

Det viser seg vel at turene til Trønderhallen er litt lenger enn man skulle tro. De som gjerne vil 
klatre mer er gjerne av den aktive sorten, og aktive på andre arenaer også. Til tross for dette har vi 
bidratt sterkt til dropp-in betalingene i Trønderhallen. Noen kvelder har medlemmer av Steinkjer 
Klatreklubb utgjort hoveddelen av klatrerne på Levanger, og vi ser at barn og voksne koser seg 
sammen.



Klubbtur til Stjørdalshallen
Over 20 medlemmer tok turen til Stjørdalshallen for å sjekke forholdene i deres nye klatrehall. En 
trivelig tur for store og små.

5 Arrangement

Klubb-/ trenersamling
I januar var 2 representanter fra klubben i Oslo på forbundets årlige klubb- og trenersamling. De 
bodde på toppidrettsenteret sammen med klatreglade fra hele landet. Helga gikk med til foredrag 
med ulike tema, hvordan skaffe penger, klatring og integrering, var blant temaene. I tillegg fikk de 
et spennende foredrag etter en klatreekspedisjon i Himalaya. Ingen samling uten klatring, 
selvfølgelig.  Var innom 2 klatresenter i Oslo i løpet av helga.

Klatring for flyktninger
Klubben engasjert av Steinkjer Kommune for å bidra til aktivitet for flere flyktninger i sommer. En 
hyggelig dag og noen trengende kroner til klubbens kasse.

Sommeridyll Namdalseid
Representanter fra klubben bistod med aktivitet i Namdalseid i forbindelse med lokalt arrangement 
der. Skrudde ruter og bistod slik at gamle og unge fikk klatret. Bra tiltak og god reklame for 
klubben.

6 Anlegg

Klatrevegg i hallen
Vi har forsøkt å presse på og bidra til at et klatreanlegg i hallen blir realisert etterhvert. Økonomien i 
hallen er mer oversiktlig nå, og byggetrinn 2 er under ferdigstillelse. Hallen er åpenbart interessert i 
at en skikkelig klatrevegg skal bygges. Prosessen fortsetter utover vinteren og vi følger spent med. 
Vi har bidratt med tallgrunnlag for potensiell inntjening. Vi har hatt kontakt med klatreforbundet og 
andre klubber. Vi har hatt kontakt med nærliggende klatreanlegg for å hente dokumentasjon og 
erfaringstall. Vi har skaffet beskrivelse av veggen vi vil ha, bilder og tegninger, slik at grunnlaget 
for å legge ut anbudsdokumenter skal være klart når finansieringsplan foreligger.

Buldrevegg
Vi har kommet i gang med å bygge buldrevegg under tribunen i friidrettshallen. De første 
kvadratmeterne var opp i høst. Gjenbruk av gamle plater fra Steinkjer u-skole og klatretak fra 
samme sted, gjorde dette mulig uten noe særlig kostnad. Det har imidlertid kostet dugnadstimer. Det 
er lagt ned mange timer med rengjøring av plater, vasking av tak, trekking av spiker, snekring, 
maling og skruing. 

7 Økonomi
Vi går ut av vårt første driftsår med 10 906,87 kroner på konto. Vi har holdt kontingenten lav da det 
er begrenset hva klubben kan tilby uten at vi har vårt eget næranlegg. Vi har henta noen kroner i 
forbindelse med klatring for flyktninger. Vi har fått kr 10 000 av sparebankstiftelsen for å kjøpe 
utstyr. Vi har fått tildelt LAM-midler( Lokale aktivitetsmidler ). Det er idrettsrådene som fordeler 
midlene etter retningslinjer fra Kulturdepartementet. I tillegg regner vi med å få tilskudd til noe av 
utstyret vi har kjøpt.



8 Medlemmer

Medlemstall

Medlemstall for 2012

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre

Totalt

Kvinner 6 12 2 2 28 50
Menn 2 10 10 3 22 47
Totalt 8 22 12 5 50 97

Medlemsutvikling

2011 2012 20 2014 2014
Kvinner 26 50
Menn 24 47
Totalt 50 97


