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1 Styrets sammensetning 2016

Styret i klubben har bestått av 

Leder Jan Tore Tiltnes
Nestleder       Kristin Bjørke
Styremedlemmer Ingvild Magnesen

Bjørn-Øyvind Strand
Eirik Lohne

Varamedlem Ole Kristian Husby

Revisorer Gunn-Kari Jermstad Haugbotn

2 Styremøter
Vi gjennomførte 4 styremøter i 2016, og behandlet 24 saker.

3 Kurs

Nybegynnerkurs
Klubben har avholdt 2 grunnkurs inne med 14 deltagere. Begge kursene ble holdt for elever ved 
Sund Folkehøgskole

5 Arrangement

Kom i gang og bruk buldrerommet 24. april 
Jeanette Wagelid Schjetne kom fra Stjørdal for å inspirere til ytterligere bruk av buldrerommet. Hun
er en erfaren klatrer og dyktig trener/ inspirator.

Klatringens dag 25. september
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 i nærheten av 100 personer. 6 fra klubben deltok for å få 
gjennomført arrangementet. Gamle og nye klatrere, i alderen 4-60 fikk prøve seg, og vi koste oss 
med kaffe, saft og kake.

Buldringens dag/ juleavslutning barnebuldring  19. desember 
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 Trønderhallen 20. november

https://www.facebook.com/jeanette.w.schjetne?hc_ref=PAGES_TIMELINE


Bruskassestabling 
Under Steinkjerfestivalen arrangert klubben bruskassestabling også dette året. 27. Juni.

Barne- og ungdomsbuldring
Steinkjer klatreklubb har i 2016 arrangert buldring for barn og unge på ukentlig basis.  

Vi har hatt ei gruppe for barn i alderen 1.-4 klasse, og ei gruppe for ungdom fra 5.-10.klasse med 
henholdsvis 13 og 12 deltakere.  

Begge gruppene har buldra i en time, en kveld i uka både i vårsemesteret og høstsemesteret.   

Eirik Lohne har vært hovedinstruktør for begge gruppene. Hjelpeinstruktørene har gått på rundgang 
og er medlemmer av klubben. De mottar godtgjørelse for arbeidet.   

Tilbakemeldinger fra barna og foreldrene tyder på at tiltaket har fungert bra, og at deltakerne har 
trivdes

6 HMS - Helse, miljø og sikkerhet.

Det er ikke registrert skader eller ulykker relatert til klatring blant klatreklubben sine medlemmer i 
2016. Våren 2015 ble HMS-dokumentene revidert samt publisert på klatreklubben sitt nettsted.
Alle instruktører som har holdt kurs er godkjent av NKF.

7 Anlegg

Klatrevegg i hallen
Vi har jobbet videre med Steinkjerhallen for å få realisert klatreveggen. Viljen er åpenbart til stede, 
finansiering er på plass.  Hallen har jobbet en del internt med fremtidsplaner, og klatrevegg/ 
buldreareal har vært på deres agenda. Beslutning ikke tatt innen årets utløp, men vi har håp om at 
man tidlig i 2017 vil bestille veggen, slik at den er oppe i løpet av vår/ sommer 2017.

Buldrevegg
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. Tirsdag og torsdag er annonsert som buldredager for voksne.

8 Økonomi

Regnskapet for 2016 viser totale driftsinntekter med kr. 134 835,-. Den største inntektsposten i 2016
er overføring av andel av inntekter fra Bingo i regi av privat driver. For 2016 var disse inntektene 
på kr. 64 298,-. Dette er kr. 26 379,- lavere enn for 2015.  
Klubbens totale driftsutgifter er på kr. 41 286,-. Utgifter til instruktører i forbindelse med Barne- og 
ungdomsbuldring, og grunnkurs inne ble utbetalt med kr. 11 300,-. 
Årsresultatet/overskuddet for 2016 ble på kr. 92 261,-. Dette er kr. 25 760,- lavere enn for 2015, og 
henger bl.a sammen med reduserte «Bingo» inntekter.  
Pr. 31.12.2016 har Steinkjer klatreklubb innestående kr. 322 146,41 på bankkonto i Sparebanken 
Midt-Norge.



9 Medlemmer

Medlemstall 2016

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

Totalt

Kvinner 0 8 6 0 20 34
Menn 1 11 9 2 21 44
Totalt 1 19 15 2 41 78

Medlemsutvikling

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kvinner 26 50 39 45 51 34
Menn 24 47 38 53 54 44
Totalt 50 97 77 98 105 78
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