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1 Styrets sammensetning 2014

Styret i klubben har bestått av 

Leder Jan Tore Tiltnes
Nestleder       Jon Åge Forfang
Styremedlemmer Monica Finvik

Kristin Bjørke
Arne-Einar Steinkjer

Varamedlem Ingolf Zeiner Petersen

Revisorer Bjørn-Øyvind Strand
Toni Solbakken Skjervø

2 Styremøter

Vi ha hatt 3 styremøter. 20 saker er behandlet.

3 Kurs

Grunnkurs Inne.
Vi har arrangert 9 stk. Grunnkurs inne i 2014. 64 deltagere har til sammen deltatt på disse kursene, 
ogde fleste har bestått brattkortprøven. Disse kursene er også i år avholdt i Verdal Videregående 
Skole. 2 av kursene ble arrangert for NTE og 4 kurs for Sund Folkehøgskole.

Førstehjelpskurs
Med hjelp fra Røde Kors ble det arrangert førstehjelpskurs for klubbens instruktører og noen andre 
medlemmer. Nødvendig at instruktørene har nødvendig kompetanse.

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 ved å hjelpe til 
med å skru flere klatreruter. 

5 Logo

Klubben har vedtatt utforming av klubblogo. Denne finnes i 2 varianter, alt etter 
bakgrunnsfarge.



6 Klubbskjorter

Styret besluttet innkjøp av t-skjorter med påtrykt logo. Disse er tilgjengelige for kjøp 
henholdsvis kr 200,- for barneskjorter og kr 300,-  for voksen.

7 Arrangement

Bruskassestabling 
Klubben har arrangert bruskassestabling 2 ganger i 2014. Under Kurant Urbant i mai og for 
Steinkjerfestivalen i juni.

Klubbkveld
Vi arrangerte klubbkveld i oktober. Et uformelt treff hvor styret kunne informere litt, folk kunne 
treffes og Morten viste video fra en klatretur på Stetind.

8 Anlegg

Klatrevegg i hallen
Høsten 2014 var det klart at Steinkjerhallens styre var klare til å bruke penger på å få bygget en 
klatrevegg. Klubben ble invitert med i prosessen utover høsten. Vi har deltatt på flere møter med 
hallen og Norconsult. Fristen for å levere tilbud gikk ut i oktober. Tiden på senhøsten ble benyttet 
til å snakke med mer erfarne klatrere i Stjørdal og Trondheim. Det viste seg svært nyttig å snakke 
om utforming på vegg med erfarne klatrere og instruktører. Klubben har på denne måten bidratt til 
at en klatrevegg vil få en hensiktsmessig utforming. Før jul ble 2 av 3 tilbydere bedt om å komme 
med nye forslag etter at vi kom med konkrete endringsforslag. Fristen ble satt til 9.januar med å 
komme med justerte forslag. Målet er å ha en klatrevegg ferdig til skolene starter i august 2015.

Buldrevegg
Buldreveggen er ferdigbygget. Gjennom to byggetrinn, vår og høst, ble det lagt ned ca. 330 
dugnadstimer. I tillegg er det brukt tid og krefter til planlegging, budsjettering og skruing av ruter.

Veggen ble høytidelig åpnet 9. Desember. I tillegg til styret og inviterte gjester fra Steinkjerhallen, 
Spillhjørnet, Sparebank1 var det ca. 50 personer innom. Mange fikk prøve buldreveggen, og med 
Trønderavisa til stede fikk vi god dekning på nettsiden deres.

Jon Åge Forfang fikk velfortjent ros og oppmerksomhet for sitt store engasjement og bidrag til at 
buldreveggen er realisert.

9 Økonomi

2014 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. Vi har også mottatt støtte fra Danske Bank for å bruke på 
buldrerommet. Årsresultatet for 2014 er på kr 57 914,78, og egenkapitalen pr 31.12.2014 er på kr 
113 381,49. 



10 Medlemmer

Medlemstall 2014
0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre
Totalt

Kvinner 1 10 6 2 26 45
Menn 1 7 8 2 35 53
Totalt 2 17 14 4 61 98

Medlemsutvikling

2011 2012 2013 2014 2015
Kvinner 26 50 39 45
Menn 24 47 38 53
Totalt 50 97 77 98


