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Styrets arbeid
Styremøter

Styret har gjennomført 9 styremøter i 2019 og behandlet 46 saker.

Spesielle oppgaver

Av oppgaver som er av betydning og som har tatt mye av styrets tid kan nevnes avtaler klubben 
har inngått i løpet av året. 

1. Det er inngått avtale mellom klubben og Steinkjerhallen, der klubben tar på seg ansvaret 
for ruteskruingen i Steinkjerhallen.

2. Det er også inngått avtale mellom klubben og den faste ruteskruergruppen (RS) og 
dugnadsgruppen. Avtalen vil sikre at Steinkjerhallen har en attraktiv klatrevegg og at 
ruteskruing skjer på en sikker og god måte.

3. Klubben har også inngått avtale med Malmo om levering av klubbklær (genser, jakke og t-
skjorte med klubbens logo). 

Viktige vedtakssaker

1. Ny lovnorm for Steinkjer klatreklubb er vedtatt i samsvar med det nye regelverket til NKF. 
Den nye loven tredde i kraft 1. januar 2020.

2. Domene til Steinkjer klatreklubb skal administreres av leder og nestleder. 
Administratortilganger er det leder som har hovedansvar for og bestemmer hvem som skal 
ha tilganger.

Kurs
Brattkortkurs

Det er gjennomført 7 ordinære brattkortkurs med tilsammen 80 deltagere, samme nivå som i fjor. I 
tillegg arrangerte klubben også brattkortkurs for 8 elever ved Sund folkehøyskole. Det er positivt at 
de aller fleste som melder seg på brattkortkurs velger å bli medlem av klubben. Vi har jobbet aktivt 
for dette og lagt mer informasjon i påmeldingsteksten slik at deltagerne ser fordelene med å være 
medlem av klubben. Det har vært reduserte priser for medlemmer av klubben. 

Det er også positivt at vi har en fin blanding av ungdommer og voksne på kursene.

Klubben har også tatt imot 12 breddeidrettsfagelever fra Inderøy vid.gående skole den 29.11
Styret i klatreklubben er svært takknemlig for innsatsen mange av instruktørene legger ned i 
kursvirksomhet, 

Klatrekurs for voksne
Søndag 10. og 17 februar arrangerte klubben klatrekurs for voksen i Steinkjerhallen. Eirik Lohne 
og Jon Åge Forfang var instruktører for 5 deltagere.

Kompetanseutvikling
To klatreleder inne kurs
Klubben har fått 9 nye klatreleder inne-instruktører: Marcin Piotrowski, Simon Andreas Thorvik, 
Øystein Brauti, Martin Dahl, Marie Lehn, Terje Dahl, Arnt Ola Skjerve, Erlend Hjulstad Arnesen og 
Håkon Le. Kursene ble holdt av Eirik Lohne og var et lærerikt kurs for alle deltakerne.



Aktivitetslederkurs barneidrett
Tre av klubbens klatre leder inne instruktører; Marie Lehn, Marcin Piotrowski, Ingvild Magnesen og 
to deltagere fra ungdomsgruppen, Johanne Sortland og Martinus Sortland, gjennomført 
aktivitetslederkurs barneidrett i regi av Trøndelag idrettskrets. Målet med kurset var å tilegne seg 
kunnskap, holdninger og ferdigheter som gjør en i stand til å tilrettelegge og gjennomføre god og 
hensiktsmessig trening av barn. Marcin er nå i gang som trener for barneklatringen sammen med 
Arnt Ola Skjerve. Ungdommene blir brukt som gode hjelpere med de nye ungdommene som har 
startet på ungdomsklatringen. 

To instruktørsamlinger
28. august holdt klubbmedlem Terje Dahl et nyttig førstehjelpskurs for 8 av klubbens instruktører. 
En inspirerende kveld med en erfaren instruktør

Tirsdag 9. april holdt Eirik Lohne instruktørsamling med fokus på HMS og det ansvaret 
instruktørene har. 

Instruktør i paraklatring
Marita Engum Lund deltok på instruktørkurs i paraklatring som ble arrangert av Stjørdal klatreklubb  

Felt og boltekurs
Helgen 5- 7. april arrangerte Lars Nornes og Jeanette Wagelid feltutvikling og boltekurs i Storvika 
på Stjørdal. Et medlem fra Steinkjer klatreklubb var med på arrangementet.  

Den store kompetansehelgen
Ingvild Magnesen (styreleder) og Pedro Lima (HMS ansvarlig) deltok på NKF sin kompetansehelg i 
Bodø 25-27. oktober. Helgen bestod både av teoretiske og praktiske økter og ble en lærerik og 
sosial helg. 

Kurs i Klubbadm.
Trøndelag idrettskrets arrangerte kurs i klubbadm 25.4, Marte Tronstad Dahl og Ingvild Magnesen 
deltok. 

Kurs i praktisk styrearbeid
Hele det nye styret deltok på kurs i praktisk styrearbeid i regi av Trøndelag idrettskrets den 10. 
april.

Fast organisert aktivitet
Barnebuldring
Etter at Ole sluttet, har styret ikke greid å rekruttere ny trener til barnebuldringen. Dette må styre 
jobbe aktivt med for etterspørselen er der.

Barne- og ungdomsklatring
Fra og med nyttår startet det opp grupper med klatring for barn (9/10 til 12 år) og for ungdom (13 til 
19 år). Barna har hatt med foreldre med brattkort som har sikret og har vært en gruppe med 12 
barn. 

Ungdomsgruppen har bestått av 12 ungdommer hvor ungdommene selv har sikret hverandre. I 
høstsemesteret fikk ungdommene dekket månedskort i klatreveggen. Dette er et tiltak for å 
inspirere ungdommene til mere klatring, ut over en dag i uken. Dette ble godt tatt imot, og heller 
ikke vesentlig dyrere for klubben.



Barne- og ungdomsklatringen er et lavterskeltilbud med fokus på å skape et sosialt miljø med 
mestring og glede gjennom fysisk aktivitet i klatreveggen. Eirik Lohne har vært hovedinstruktør for 
aktiviteten og har hatt hjelp fra Pedro Lima og klubbens øvrige instruktører. Oppmøte og 
tilbakemeldingene fra deltakerne tilsier at det har vært et tilbud som har vært godt likt.

Klubbklatring
Det har vært arrangert klubbklatring i klatreveggen hver onsdag kl. 18-21. 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.

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, eventuelt stilt med noen som 
har det. Oppmøtetallet har variert til mellom 10 – 30 medlemmer.

Fra september av innførte vi månedens rute og månedens utfordring, en uformell 
klatrekonkurranse for klubbens medlemmer. Dette har vært et populært tiltak og mange som har 
skrevet seg på listen som er hengt opp på oppslagstavlen ved klatreveggen. Vi vil trekke en vinner 
for hver måneds rute og i tillegg trekke en hovedpremie blant medlemmene som har klatret 
samtlige månedens rute på led. 

På klubbklatringen har det også vært noen onsdager med felles oppvarming. Tiltaket har ikke vært 
så enkelt å gjennomføre da de som klatrer kommer til forskjellig tid. Innholdet i klubbklatringen er 
noe det nye styre vil fortsette å ha fokus på videre.

Cup og idrettslige resultater: 
TrønderCup 
Steinkjer klatreklubb arrangerte Trøndercup 28. september. Det var tilsammen 49 deltagere, der 15 
var fra Steinkjer klatreklubb. Med tanke på at vi arrangerte en klatrekonkurranse for andre gang er 
vi svært godt fornøyd med gjennomføringen. Stor takk til Jon Åge og alle andre som hjalp til. 

Vi leide inn Martin Mobråten en lang dag til å skru ruter sammen med ruteskruere i klubben. 
Klatreveggen fikk et løft med de nye rutene som medlemmene i klubben har hatt mye glede av i 
etterkant av arrangementet.

Medlemmer fra klubben deltok også på Trøndercupene som ble arrangert i Levanger, med 5 
deltagere fra klubben og i Trondheim, der var 3 medlemmer med. De fikk dekket 
påmeldingsavgiften av klubben. 



NM i paraklatring
Alexander Tveit representerte Steinkjer klatreklubb i Norges første NM i paraklatring som ble 
arrangert i Oslo 16. november. Han fikk sponset hettegenser av Malmo sport og t-skjorte, 
påmeldingsgebyr, reiser og opphold av klubben. Vi gratulerer Alexander med 3 plass. Han var stor 
fornøyd og vil gjerne bli med også i 2020. 



Arrangementer
Bruskassestabling 
Under Steinkjerfestivalen arrangert klubben bruskassestabling også dette året. Elling Ringdal var 
ansvarlig for gjennomføringen.

Fellestur til Munkestigen
Lørdag 15. juni arrangert klubben en fellestur til Munkestigen i Vanvikan. En gjeng på 10 
medlemmer fikk en fantastisk naturopplevelse med varmt fjell og utrolig sjøutsikt. 950 meter med 
via ferrata klatring.    



Klatringens dag
Den 2. oktober arrangerte klubben klatringens dag for voksne hvor man kunne få prøvd seg i 
klatreveggen. Klubben stilte med utstyr og sikrere, denne dagen møtte det opp rundt 20 stykker. 



TKs Aktivitetsskole
TKs Aktivitetsskole ble arrangert for andre gang siste uke i skoleferien, 12- 14 august. Eirik Lohne 
med hjelp av ungdommer og instruktører fra klubben, organiserte klatring i klatreveggen og 
buldrerommet med 90 barn i alderen 7-12 år tre dag av aktivitetsskolen. Et godt organisert opplegg 
og mange glade barn som fikk prøvd seg i klatreveggen. 



Tverridrettslig ungdomssamling
Det var liten interesse og ingen påmeldte fra klubben og vi trakk oss derfor fra arrangementet. 

Klatreklubbens bursdag   

Lørdag 16. november arrangerte vi klubbklatring noen timer med påfølgende sosialt treff med 
pizza på Orion. Det var bra oppmøte på dagen da klubben kunne feire åtte år!



Nisseklatring
For tredje år på rad arrangere klubben nisseklatring den siste klubbklatringen før jul, 18. desember. 
Ca 30 medlemmer møtte opp og flere ble svette under nisseluen. Vi serverte julekaker og gløgg. 
God stemning i veggen.   

Klubbkveld- med tema inspirasjon til å klatre i fjell.
Onsdag 8. mai arrangerte klubben klubbkveld. Jeanette Wagelid fra Stjørdal klatreklubb kom og 
fortalte om sine erfaringer etter over 23 år som klatrer. Over 20 medlemmer møtte opp, det ble 
servert kaffe og kake, og mulighet til å stille mange spørsmål til Jeanette. Etter foredraget tok flere 
medlemmer turen innom klatreveggen.



Fra inne til ute-samling
Søndag 26. mai arrangerte klatreklubben “fra inne til ute”-samling på Stjørdal. 9 medlemmer fikk 
testet ut veggen på New Wave. Feltet har mange ruter, alt fra grad 4b til 7 c, så her fikk alle noe å 
bryne seg på. Innleid instruktør var Jeanette Wagelid og Daniel Barajas som har vært med å 
utvikle feltet. Vi fikk mange nyttige tips.



Foredrag og klatreshow med Magnus Midtbø.
En av Norges beste klatrere, Magnus Midtbø besøkte klubben lørdag 12. januar for å dele sine 
erfaringer med oss. Magnus holdt et foredrag med mulighet for å stille spørsmål for de 47 
fremmøtte, og viste fram teknikk og øvelser i klatreveggen. Han var også tilstede og veiledet 
deltagerne fra de som ønsket å klatre. Det ble en flott dag og vellykket arrangement.



HMS - Helse, miljø og sikkerhet.
Det er ikke registrert skader eller ulykker relatert til klatring blant klatreklubben sine medlemmer i 
2019. Dette gjelder arrangement/kurs i klubbens regi.  Alle instruktører som har holdt kurs er 
godkjent av NKF. Klubben har tegnet ulykkesforsikring.

Ruteskruergruppen
Formål:

Ruteskruergruppen skal på oppdrag av Steinkjer Klatreklubb bistå Steinkjerhallen AS, med 
ruteskruing i klatreveggen. Oppdraget løses av 3 personer hvorav en har overordnet ansvar for 
ruteplanlegging, framdrift og dialog med Steinkjerhallen AS og Steinkjer klatreklubb.

Ruteskruingen kompenseres med fri tilgang til klatrevegg, buldrerom og styrkerom.

Ruteskruergruppen (RG) har i 2019 bestått av følgende:

Ansvarlig: Erlend Arnesen
Ruteskruere: Ole Kristian Husby, Steinar Megård

RG har vært operativ fra januar 19, men offisiell start ble 5. juni hvor avtale mellom RG og 
Steinkjer klatreklubb ble underskrevet. Avtalen setter forventning til 8 ruter pr skruer pr år, mot en 
kompensasjon som nevnt over. Avtalen setter også rammer for HMS og sikkerhetstiltak og følger 
NKF sine anbefalinger. RG har fått utstyrsspesifikk opplæring på Steinkjerhallen sin lift av 
personell med liftkurs og vil ta denne i bruk ved behov.



Ruter og fordeling

Totalt er det i perioden januar 19 – des 19 skrudd 48 nye ruter, hvorav 16 ruter ble skrudd for 
Trøndercup. Blant annet var Martin Mobråten leid inn for å skru, kvalitetssikre riktig nivå og bredde 
på ruter. Pr jan 20 har 7 ruter Martin Mobråtens signatur.

Opptelling av ruter skrudd i løpet av 2019 viser at ruteskruergruppen har levert totalt 32 ruter 
gjennom året og som sådan levert noe høyere enn totalt 8 ruter pr person. Dette må sees i 
sammenheng med en ekstra innsats etter Trøndercup 2019 for å justere inn en noe skjev fordeling 
av ruter pr grad. Vi i ruteskruergruppen opplever at 8 ruter pr år pr person er overkommelig. Om en 
forholder seg til oppstart juni 19 viser opptelling at vi er på skjema med antall ruter også her.

Vi baserer ruteskruingen på en tanke om at grad-spekteret 4+ ->6+ skal ha høyest antall ruter. 
Dette med en opplevelse om at flertallet av de som klatrer i Steinkjer pr i dag, befinner seg 
innenfor disse gradene og at de fleste nybegynnere raskt kommer dit. Dermed må det også være 
flest ruter å velge blant i dette sjiktet samtidig som utskifting må skje hyppigere. Vi ser at det pr i 
dag mangler noen ruter på 5->6+ noe som skyldes at greputvalget p.t ikke tillater ruter i dette 
intervallet, men er noe vi vil ta tak i når grep blir kjøpt inn/skrudd ned.

Innstilling

Ruteskruergruppen leverte i november en innstilling til styret i Steinkjerhallen AS med våre tanker 
rundt utvikling, drift og nødvendige investeringer. Som en del av forarbeidet for denne innstillingen 
reiste Ruteskruergruppen (2 av 3) i starten av november på dagstur til Grip Stjørdal for å se på 
hvordan de løser fordeling av grader og tanker rundt grep m.v. Hadde dialog med både Stian 
(ruteskruer for Grip) og Jeanette Wagelid i forbindelse med dette besøket og fikk gode innspill til 
vår innstilling og argumentasjon. 

Tilbakemelding gitt fra Steinkjerhallen AS i jan 20, viser at vår innstilling er tatt til følge og at det de 
neste 4 årene blir satt av penger på budsjettet til innkjøp og utvikling av klatrevegg/buldrevegg.

Rekruttering/dugnadsgjeng

Har forsøkt å få på plass en dugnadsgjeng som kan bistå med ruteskruing ved behov. Pr i dag har 
vi gitt opplæring i HMS og grunnleggende prinsipper til 5 stykker. Det har vært utfordrende å få 
denne delen til å bli operativ. Det må i løpet av 2020 jobbes med å finne en måte å rekruttere 
ruteskruere til dugnadsgjengen som både vil og kan skru en rute av og til. Både for å lette arbeidet 
for Ruteskruergruppen, men også for å sikre kontinuitet over tid ved eventuelle utskiftinger i RG. Vil 
bli gjort forsøk i 2020 med å inkludere noen fra ungdomsgruppen i ruteskruing i buldrehallen for å 
gi erfaring og en smakebit på ruteskruing som kanskje kan bidra til rekruttering på sikt.

Opplæring

I forbindelse med Trøndercup gjennomførte Martin Mobråten en workshop med tips og triks for 
bedre ruteskruing. Her var både RG og dugnadsgjengen invitert. 
Endringer

Steinar Megård går ut av gruppen des 19 og blir erstattet av Øystein Brauti.

På vegne av Ruteskruergruppen

Erlend Arnesen

Økonomi
Klubbens totale driftsutgifter er på kr 198 704. Utgifter til instruktører i forbindelse med brattkort, 
sikring, arrangement og trening ble utbetalt med kr 79 610. Klubbens totale inntekter er kr 274 859.



Utover inntekter fra kurs og kontingenter ble det mottatt prosjektmidler fra Trøndelag 
fylkeskommune på 30 00 til helsefremmende og forebyggende arbeid. Fra Norges klatreforbund er 
det mottatt kr 26 315 i aktivitetsstøtte og utstyrsmidler. 

Fra midten av 2018 opphørte bingovirksomheten som ga klubben midler til å drive aktivitet, særlig 
for barn og unge. Dette innebar at klubben mistet en viktig inntektskilde, men klubben har likevel 
god økonomi og håper å kunne ha et gunstig tilbud, særlig for barn og ungdom.

Årsresultatet/overskuddet for 2019 ble kr 74 292 mot kr 180 168 i 2018. Resultat i 2018 skyldes i 
stor grad momsrefusjon og bingomidler som var ekstraordinære utbetalinger for denne perioden og 
som ikke vil gjentas.

Pr. 31.12.2019 har Steinkjer klatreklubb innestående kr 724 712 på bankkonto i Sparebanken Midt-
Norge.



Medlemmer
Medlemstallene har steget også i 2019 – til 245 betalende medlemmer i 2019. I tillegg kommer ca 
100 registrerte medlemmer som ikke betalte medlemsavgiften i 2019. De viktigste driverne til flere 
medlemmer i klubben er kursvirksomheten med rimeligere priser for medlemmer på brattkortkurs, 
og at medlemmene på den organisert barne- og ungdomsklatringen (B/U) er pålagt å være 
klubbmedlem. 

 

 

1. Medlemsutvikling

Steinkjer 30. januar 2020

Styret i Steinkjer klatreklubb

v/ leder Ingvild Magnesen

Org navn Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 - Total

Steinkjer 
Klatre-
klubb

Kvinner 0 15 26 17 49 104

Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 - Total Sum total

Menn 0 16 13 12 97 137 245

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019

Kvinner 26 50 39 45 51 34 70  93 104

Menn 24 47 38 53 54 44 75  118 137

Totalt 50 97 77 98 105 78 145  211 245
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