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1 Styrets sammensetning 2017 

 

 Styret i klubben har bestått av  

 

 Leder   Jan Tore Tiltnes 

 Nestleder        Ingvild Magnesen 

 Styremedlemmer Jon Åge Forfang 

    Bjørn-Øyvind Strand 

    Eirik Lohne 

 

 Varamedlem  Ole Kristian Husby 

 

 Revisorer  Espen Lunnan 

    Bård Rannem 

 

 

 

 

 

2 Styremøter 

Vi gjennomførte 7 styremøter i 2017, og behandlet 48 saker. 

 

3 Kurs 

 

Brattkortkurs 

Det er gjennomført 16 brattkortkurs med tilsammen 140 deltagere. Av disse er 46 medlemmer og 94 

ikke-medlemmer. Klatreklubben bør jobbe med å øke at andelen kursdeltagere blir medlemmer. 

Styret synes det er svært positivt av 49% av deltagerne har vært yngre enn 19 år og at 56% av 

deltagerne har vært kvinner. 

 

Repetisjonskurs 

Det har vært arrangert 1 repetisjonskurs for rustne brattkortinnehavere med tilsammen 11 deltager. 

 

Kursene har vært holdt av klubbens 9 instruktører. Tilsammen har de holdt kurs i 366 timer i løpet 

av 2017. Instruktørene har vært Arne-Einar Steinkjer, Jan Tore Tiltnes, Elling Ringdal, Ingolf 

Zeiner Petersen, Håvard Gausen, Jon Laurits B. Rossetnes, Eirik Lohne, Ole Kristian Husby og Jon 

Åge Forfang som også har vært kursansvarlig. Styret i klatreklubben er svært takknemlig for den 

enorme innsatsen mange av instruktørene legger ned i kursvirksomhet. 

 

Klatreleder inne 

Ole Kristian Husby og Eirik Lohne har deltatt på klatreleder inne kurs i regi av Stjørdal klatreklubb. 

 

Instruktørsamling 

Instruktørene i klubben har hatt 2 samlinger der de har utvekslet erfaringer fra kursene som har vært 

avholdt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Arrangement 

 
Barne- og ungdomsbuldring 

 

Steinkjer klatreklubb har i 2017 arrangert buldring for barn og unge på ukentlig basis. Vi har hatt ei 

gruppe for barn i alderen 2.-4 klasse, og ei gruppe for ungdom fra 5.-10.klasse med henholdsvis 13 

og 12 deltakere. 

Begge gruppene deltok på aktivitet fra januar frem til påsken. 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. Tross stor etterspørsel, ble ikke tiltaket videreført på høsten på grunn av den nye 

klatreveggen. For å gi foreldre og ungdom muligheten til delta i barne- og ungdomsklatring i 2018, 

har fokuset vært på å lære opp flest mulig med brattkort. Organisert klatring hadde derfor planlagt 

oppstart i begynnelsen av 2018. 

 

Bruskassestabling  

Under Steinkjerfestivalen arrangert klubben bruskassestabling også dette året.  

 
Klatringens dag  
Lørdag 2.9.17 inviterte klubben til en klatredag på Ekne klatrefelt. Arrangementet var et gratis 

lavterskeltilbud for alle klatreinteresserte, og frivillige fra klubben stilte som sikrere. 5 medlemmer 

og en barnefamilie på 5 møtte opp. Flott dag 

 
Klubbklatring 

Det har vært arrangert klubbklatring i den nye klatreveggen hver onsdag kl 18-20. Klubbklatringen 

har vært en sosial møteplass for å bli bedre kjent med andre i klubben og klatre sammen, enten man 

er helt fersk eller erfaren klatrer. Den 28.11 stilte to av klubbens instruktører med demo av 

sikringsteknikk på led. 

  

Medlemmene har selv betalt inngang og stilt med klatreutstyr, eller leid utstyr i Steinkjerhallen. 

Brattkort eller topptaukort må medlemmene ha hatt for å være med, evt stilt med noen som har det. 

Oppmøtetallet har variert til mellom 10 – 30 medlemmer. 

  

Klubbklatring og Oriontur 

Lørdag 4.11.17 kl.14 arrangerte vi klubbklatring noen timer med påfølgende sosialt treff med pizza 

på Orion. Ca 22 medlemmer møtte opp. Veldig populært og flere ønsket at vi skal arrangere 

lignende arrangement  

 

Nisseklatring 

20.12.17 var det den siste klubbklatringen før jul. Vi arrangerte nisseklatring og serverte 

pepperkaker og gløgg. Ca 30 medlemmer møtte opp. God stemning i veggen.    

  

  

 

 

 

 



 

5 HMS - Helse, miljø og sikkerhet. 

 

Det er ikke registrert skader eller ulykker relatert til klatring blant klatreklubben sine medlemmer i 

2017. Dette gjelder arrangement/kurs i klubbens regi.  Alle instruktører som har holdt kurs er 

godkjent av NKF. Klubben har tegnet ulykkesforsikring. 

 

7 Anlegg 

 

Klatrevegg i hallen 
I Juni 2017 stod klatreveggen ferdig, og et lenge etterlengtet anlegg stod klart til bruk. Det var 

spennende å følge byggeprosessen frem mot ferdig anlegg. Det første kurset ble arrangert den første 

ferieuke i skoleferien. Samarbeidet med Steinkjerhallen har vært godt frem mot ferdigstillelse, og et 

samarbeid med Steinkjerhallen har vært viktig for å komme i gang med aktivitet.  Offisiell åpning 

av klatreveggen skjedde med brask og bram i september, kaffe, kake, prøveklatring. Masse folk og 

åpning v/ ordfører Bjørn Arild Gram, kjempestas. 

 

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 var annonsert som buldredager for voksne, vinteren 2017. 

 

8 Økonomi 

 

Regnskapet for 2017 viser totale driftsinntekter med kr. 248 816,49,-. Den største inntektsposten i 

2017 er inntekter fra avholdelse av brattkortkurs ol med totalt kr. 125 615,-.  

Klubbens totale driftsutgifter er på kr. 95 927,25,-. Utgifter til instruktører i forbindelse med 

Brattkortkurs og sikring ved arrangement ble utbetalt med kr. 45 500,-. Inntekter fra «Bingo» er 

bokført med kr. 85 774,-. 

Årsresultatet/overskuddet for 2017 ble på kr. 148 106,19. Dette er kr. 55 844,91 høyere enn for 

2016.  

 

Pr. 31.12.2017 har Steinkjer klatreklubb innestående kr. 470 252,60 på bankkonto i Sparebanken 

Midt-Norge. 

 

 

9 Medlemmer 
 

Medlemstall 2017 
 

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

eldre 

Totalt 

Kvinner 0 7 22 0 41 70 

Menn 0 7 16 5 47 75 

Totalt 0 14 38 5 88 145 

 

Medlemsutvikling 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 

2016 

 

2017 

Kvinner 26 50 39 45 51 34 70 

Menn 24 47 38 53 54 44 75 

Totalt 50 97 77 98 105 78 145 

 


