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1 Styrets sammensetning 2013

Styret i klubben har bestått av 

Leder Jan Tore Tiltnes
Nestleder       Jon Åge Forfang
Styremedlemmer Monica Finvik

Anne-Beth Hallstrøm
Arne-Einar Steinkjer

Varamedlem Ingolf Zeiner Petersen

Revisorer Bjørn-Øyvind Strand
Toni Solbakken Skjervø

2 Styremøter
Vi ha hatt 3 styremøter. 16 saker er behandlet.

3 Kurs
Året er benyttet til å tilføre flere medlemmer ny kompetanse.

Trener 1
2 medlemmer har vært gjennom Trener 1-kurs. Kurset har både et praktisk og teoretisk innhold hvor 
det skal avelgges prøver som skal godkjennes. I tillegg skal det dokumenteres en antall timer med 
praksis i instruksjon. Dette gir kompetanse til å holde Klatreleder Inne -kurs, og det vil gjøre det 
lettere for klubben å fylle på med nødvendig kompetanse senere når vi trenger flere til å holde 
nybegynnerkurs.

Klatreleder Inne
4 medlemmer har vært gjennom Klatreleder Inne – kurs. Det gir kompetanse til å holde 
nybegynnerkurs, og avholde Brattkort-tester – godkjenne nye klatrere.

Nybegynnerkurs.
Vi har arrangert 2 stk nybegynnerkurs i høst, og 20 detagere har vært gjennom grunnutdanningen, 
hvor de fleste har skaffet seg Brattkort.

Disse kursene er også i år avholdt i Verdal Videregående Skole.

4 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. 

Vi har også bidratt til å skape ytterligere aktivitet ved Sandvollan Skole, Inderøy.  De har en 
utevegg på skolen, og klubbmedlemmer bistod flere dager med å skru ruter, stille som sikrere slik at 
mange fra idrettslaget fikk prøvd seg. Mange derfra har vært på kurs i høst. Vi bistår til å spre 
klatreglede.

Klubbtur til Stjørdalshallen
Også denne høsten ble det arrangert klubbtur til Stjørdalshallen, mye frafall på tampen men noen 
tok turen og fikk sjekket ut klatreanleggeti Stjørdal.



5 Arrangement

Klubb-/ trenersamling
I januar var 2 representanter fra klubben i Stjørdal  på forbundets årlige klubb- og trenersamling. 

Bruskassestabling Steinkjerfestivalen
Klubben bidro til et svært populært innslag under Steinkjerfestivalen. Mange benyttet anledningen 
til å stable bruskasser foran kirka, med bistand fra mange klubbmedlemmer. Jaggu var det ikke et 
medlem som gikk av med seieren også.

6 Anlegg

Klatrevegg i hallen
Denne prosessen har gått svært tregt, slik vi ser det. Den siste utviklingen er at Steinkjer Kommune 
og Inderøy Kommune ved sine ordførere har skrevet en intensjonsavtale når det gjelder 
idrettsanlegg. Det ligger et interkommunalt sammarbeid i dette. Bakgrunnen er at man tenker at 
ikke alle kommuner trenger alle slags anlegg. Kommunene forplikter seg til å støtte og bidra til drift 
av anlegg i nabokommunen. Slikt samarbeid kan føre til at man kan hente ut ekstra tippemidler til 
anlegene, slik at investeringskostnadene blir mindre.

Buldrevegg
Det foreligger budsjett for å videreføre planene om å utvide buldrearealet. Uenigheter om 
disponering av arealet gjør at dette stopper opp litt. Inntil dette er avklart, mellom hallen og 
treningssenteret får la det bero litt.

7 Økonomi

2013 har vært et bra år. Kurs har gitt oss inntekter, Lam-midler fra NIF gir oss litt, og vi har fått 
støtte fra Bingo-driver i Steinkjer. De er forpliktet til å gi deler av overskudd til lokale foreninger. 
Vi har blitt valgt ut, og har for første halvår mottatt over 26 000 kroner. Vi går inn i nytt år med over 
50 000 på konto. Tanken er å bidra til buldrearealet, komplettere med manglende utstyr.

Vi har hatt en omsetning på kr. 54 815,- og et positivt driftsresultat på kr. 44 675,-



8 Medlemmer

Medlemstall

Medlemmer 2013
0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre
Totalt

Kvinner 1 12 3 1 22 39
Menn 1 6 5 2 24 38
Totalt 2 18 8 3 46 77

Medlemsutvikling

2011 2012 2013 2014 2014
Kvinner 26 50 39
Menn 24 47 38
Totalt 50 97 77


