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1 Styrets sammensetning 2015

Styret i klubben har bestått av 

Leder Jan Tore Tiltnes
Nestleder       Jon Åge Forfang
Styremedlemmer Kristin Bjørke

Ingvild Magnesen
Bjørn-Øyvind Strand

Varamedlem Ingolf Zeiner Petersen

Revisorer Toni Solbakken Skjervø
Gunn-Kari Jermstad Haugbotn

2 Styremøter
Vi gjennomførte 6 styremøter i 2015, og behandlet 27 saker.

3 Kurs

Nybegynnerkurs

Klubben har avholdt 4 grunnkurs inne med 23 deltagere. Flere av våre ferske instruktører har fått 
praktisert kunnskapene sine på- og sammen med mange ivrige og engasjerte kurs-deltagere.

Klatreleder Inne
Klubben har fått en ny instruktør etter at Jan Tore Tiltnes deltok på kurs i regi av klatreklubben på 
Levanger og han kan nå titulere seg som Klatreleder Inne.

5 Annet

Steinkjer klatreklubb har vært representert på et møte initiert av Steinkjer turnforening, hvor formå-
let var å sondere mulighetene for "åpen hall" for ungdom i Steinkjer. 
Klatreklubben er i utgangspunktet positive til ideen, og avventer videre utvikling i saken. 

6 Arrangement

Klatringens dag
Klatringens dag er initiert av NKF og arrangeres rundt om i landet for å markedsføre klaring som 
aktivitet. Steinkjer Klatreklubb deltok også. Vi arrangerte Klatringens dag på Sandvollan skole hvor 
det er klatrevegg ute. I fint vær samlet vi 35 klatreinteresserte. 5 fra klubben deltok for å få 
gjennomført arrangementet. Gamle og nye klatrere, i alderen 4-60 fikk prøve seg, og vi koste oss 
med grillmat og kaffe.



Buldringens dag 12. Oktober 
Vi opprettet et event på Facebook om at vi skulle arrangere buldringens dag. 10 stykker hadde 
klikket på at de skulle komme. Hvor mange som kom til slutt vet vi ikke, men 50-60 stykker var det 
i alle fall. Vi ble tatt litt på senga, men vi håper alle barna og noen av de voksne fikk prøvd seg litt i 
veggen. Målet med buldringens dag var å vise frem buldrerommet og bli litt kjent med hva man må 
være obs på, så man kan dra dit på egenhånd sammen med barna. 

Klubbturer 
Klubben arrangerte klubbtur til Stjørdal 19. April og til Trønderhallen 29. november

Instruktørsamling Trønderhallen 28. september
Deltagere : 5 stk 1 forfall. 

Instruktørene samlet seg i Trønderhallen. Ingolf ledet an og vi gjennomgikk kursmalen for 
Grunnkurs Inne, diskuterte honorering av instruktører, fikk klatret og diskutert gjennomføring av 
kurs. Et fornuftig tiltak.

Buldreworkshop i Stjørdalshallen 27. september
Buldreworkshop ble arrangert i Stjørdalshallen for en liten gruppe medlemmer fra Steinkjer 
klatreklubb. Leder i Stjørdal klatreklubb Jeanette Wagelid Schjetne var instruktør og motivator. 
Målet var å få økt kunnskap og ideer til buldring. Vi gjennomførte oppvarming, øvelser og samtale. 
Stort utbytte og veldig bra opplegg. Avtalen er å gjenta buldreworkshopen på Steinkjer i løpet av 
våren.

Barne- og ungdomsbuldring
Steinkjer klatreklubb har i 2015 arrangert buldring for barn og unge på ukentlig basis. 
Vi etablerte ei gruppe for barn i alderen 1.-4 klasse, og ei gruppe for ungdom fra 5.-10.klasse med 
henholdsvis 15 og 12 deltakere. 
Begge gruppene har buldra i en time, en kveld i uka fra medio oktober til medio desember. 
Instruktørene, totalt seks stykker, er medlemmer av klubben og har stilt opp ulønna. 
Tilbakemeldinger fra barna og foreldrene tyder på at tiltaket har fungert bra, og at deltakerne har 
trivdes. Instruktørene er også fornøyde med tiltaket. 
Tiltaket ble beslutta videreført i 2016. 

Bruskassestabling 
Under Steinkjerfestivalen arrangert klubben bruskassestabling også dette året.

7 HMS - Helse, miljø og sikkerhet.

Det er ikke registrert skader eller ulykker relatert til klatring blant klatreklubben sine medlemmer i 
2015. Våren 2015 ble HMS-dokumentene revidert samt publisert på klatreklubben sitt nettsted.
Alle instruktører som har holdt kurs er godkjent av NKF.

8 Anlegg

Klatrevegg i hallen
Vi har jobbet videre med Steinkjerhallen for å få realisert klatreveggen. Styret i Steinkjerhallen fikk 
ny leder på sommeren, og ny daglig leder ble ansatt fra 1. Oktober. Disse to har vi hatt god og 



løpende kontakt med helt siden i august. Det formelle er i orden med tanke på å bygge 
klatreveggen. Viljen er åpenbart til stede, noe man også kunne få med seg etter flere oppslag i 
Trønderavisa. Finansieringa må være på plass. Beslutning ikke tatt innen årets utløp.

Buldrevegg
Buldreveggen er på plass. Vi har kjøpt inn flere klatregrep. Vi har arrangert buldringens dag for å 
informere, få opp interessen. Barne- og ungdomsbuldringa har vært en suksess, og buldrerommet 
blir benyttet mer enn tidligere. Vi har også gode, ivrige buldrere/ instruktører som bidrag til at 
interessen er stigende og at buldrerommet lever.

9 Økonomi
Regnskapet for 2015 viser totale driftsinntekter med kr. 170 729,-. Den største inntektsposten i 2015 
er overføring av andel av inntekter fra Bingo i regi av privat driver. For 2015 var disse inntektene 
på kr. 90 677,-.  
Klubbens totale driftsutgifter er på kr. 52 707,-. Utgifter til instruktører i forbindelse med 
«Brattkortkurs», (ref styrevedtak 21.10.2015, kr. 150,- pr. time inkl. reisetid og reiseutgifter) ble 
utbetalt med kr. 6 150,-. Styrets leder og nestleder har mottatt honorar i form av 1-års abonnement 
på magasinet «Klatring» til en utgift pr person på kr. 860,-.
Årsresultatet/overskuddet ble på kr. 118 021,-. 
Pr. 31.12.2015 har Steinkjer klatreklubb innestående kr. 229 885,13 på bankkonto i Sparebanken 
Midt-Norge.

10 Medlemmer

Medlemstall 2015
0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre
Totalt

Kvinner 1 17 3 0 30 51
Menn 0 12 10 1 31 54
Totalt 1 29 13 1 61 105

Medlemsutvikling

2011 2012 2013 2014 2015
Kvinner 26 50 39 45 51
Menn 24 47 38 53 54
Totalt 50 97 77 98 105


