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Innledning 

Steinkjer klatreklubb har i de siste årene vært i en brytningstid med stor medlemsvekst. Denne situasjonen 
har vedvarte også i 2020, selv om vi i perioder har hatt liten aktivitet. Året som ligger bak oss vil vi huske som 
koronaåret, da samfunnet stengte ned. Dette har i stor grad også preget Steinkjer klatreklubb og arbeidet til 
styret. Årsrapporten for 2020 vil derfor være i en mye tynnere utgave enn foregående år. 
 

Styrets sammensetning: 

Styret i klubben har bestått av: 

Leder:   Ingvild Magnesen 

Nestleder         Anne- Siri Skjelvan (barne- og ungdomsansvarlig) 

Styremedlemmer:  Marte Tronstad Dahl (økonomiansvarlig) 

   Øystein Brauti (arrangementansvarlig) 

Varamedlem  Pedro Lima (instruktøransvarlig, HMS, innkjøpsansvarlig) 

 

Kontrollkomiteen:  Bård Rannem (revisor) 

   Kristian Halsen 

Varamedlem:   Eirik Lohne 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Styret har gjennomført fem styremøter i 2020 og i tillegg kommunisert på mail og Messenger. 

Spesielle oppgaver:                                                                                                                                   Klubben 

søkte Lotteri- og stiftelsestilsynet om kompensasjon fra krisepakken for korona avlyste, utsatte og stengte 

arrangementer, og vi fikk innvilget med 25.100 kr. 

Av saker som er av betydning for videre arbeid i klubben, trekker vi fram fire viktige vedtakssaker.  

Viktige vedtakssaker 

1. Steinkjer klatreklubb er en medlemsklubb og vi har derfor satt som krav at deltagere på våre kurs er 

medlem i klubben. Vi har derfor endret priser på våre kurs og det er nå kun en pris (tidligere hadde vi 

pris for med /uten medlemskap). 

2. Styret har tatt i bruk «Idrettens Office 365»,«Norges idrettsforbund regnskapssystem» og klubben 

har fått ny mailadresse - post@steinkjerklatreklubb.no. 

3. Klubben har oppdatert lovnormen for idrettslaget til det nye regelverket til NKF, loven ble vedtatt av 
årsmøte 2020.  

4. Fra september 2019 innførte vi månedens rute på topptau og på led, en uformell klatrekonkurranse 
for klubbens medlemmer. Dette er en intern klatrekonkurranse for medlemmer av Steinkjer 
klatreklubb med betalt medlemskap. Styret at vedtatt premiering og regler; på den første 
klubbklatringen i måneden premieres det med en uttrekkspremie til et klubbmedlem som har 
skrevet seg på listen som henger på oppslagstavlen ved klatreveggen i Steinkjerhallen. Sesong for 
månedens rute er januar- april og september- desember - totalt 9 premier i året. I tillegg trekkes det 
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en hovedpremie på årsmøte blant medlemmene som har klatret månedens rute på LED, ett lodd pr 
rute. 

Kurs 
Styret i klatreklubben er svært takknemlig for innsatsen mange av instruktørene legger ned i kursvirksomhet 

Repitisjonskveld for rusten brattkortinnehavere:                                                                                                       
25. september arrangerte klubben et kurs for medlemmer som ønsket å friske opp sikringsteknikken sin på 

topptau og led. 

Brattkortkurs 
Det er gjennomført fire ordinære brattkortkurs og i tillegg gjennomført brattkortkurs for elever ved Sund 

folkehøyskole og Steinkjer videregående skole. Til sammen har klubben kurset 100 brattkortdeltagere. Ikke 

dårlig, sett i lys av alle koronarestriksjonene vi har levd under.   

Instruktørene har opplev det som positivt at vi har en fin blanding av ungdommer og voksne på kursene. Vi 

har også prøv ut noe nytt med gjennomføring av et intensivkurs- tre kvelder på en uke- med seks deltagere. 

Dette var en kursform som vi fikk god tilbakemelding fra deltageren.   

 

Glade deltagerne på intensiv brattkortkurset, alle med bestått brattkorttest, og instruktør Pedro Lima. 

  



Kompetanseutvikling 
Instruktørsamling 
23. september gjennomførte instruktøransvarlig, Pedro Lima et samling for 12 av klubbens instruktører med 

fokus på HMS og det ansvaret instruktørene har. Klubben spanderte pizza på Orion etter samlingen. 

Seminar for kontrollutvalg uten engasjert revisor                                                                             Seminaret 

ble avholdt på Teams 9. september, medlem i kontrollkomiteen, Kristian Halsen, deltok 

Innføring- og faktureringskurs i klubbadm.                                                                                 

Begge kursene var i regi av idrettskretsen, og økonomiansvarlig, Marte T. Dahl, deltok 

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 
Prøveklatring for nye barn- og ungdom som ønsket å bli med på gruppene våre ble gjennomført 9.januar. 

Koronasituasjonen gjorde at klatreveggen ble stengt i mars 2020 og vårsemesteret fikk en brå og tidligere 

avslutning. Høstsemesteret ble stort sett gjennomført som planlagt. 

I 2020 fortsatt vi med barneklatring for deltagere i aldersgruppen 9/10 til 12 år og for ungdom 13 til 19 år. 

Barna har hatt med foreldre med brattkort som har sikret dem. Pga stor etterspørsel ble det bestemt å prøve 

ut en barnegruppe med 20 deltagere i vårsemesteret, men dette viste seg å være en for stor gruppe å 

håndtere så i høstsemesteret gikk vi tilbake til en gruppestørrelse på 12.     

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 sluttet som hovedinstruktør i februar, og Marcin 

Piotrowski overtok etter han sammen med Arnt Ola Skjerve -på barneklatringen- og Øystein Brauti på 

ungdomsgruppen. Oppmøte og tilbakemeldingene fra deltakerne tilsier at det har vært et tilbud som har 

vært godt likt. 

Klubbklatring 
Pga koronasituasjonen var det vanskelig gjennom året å holde kontinuitet på klubbklatringen. Det har vært 

arrangert klubbklatring i klatreveggen hver onsdag kl. 18-21 i de periodene klatreveggen i Steinkjerhallen har 

vært åpen. 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. 

På klubbklatringen har medlemmene 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. 

Månedens rute har vært et populært tiltak og mange som har skrevet seg på listen som er hengt opp på 

oppslagstavlen ved klatreveggen. Premien for månedens rute på topptau har i år vært den gjeve 

drikkeflasken med klubbens logo samt heder og ære på klubbens fb side.  

 

Cup og idrettslige resultater:  



TrønderCup  

Avlyst i 2020 pga koronasituasjonen  

Arrangementer 
Klatreklubbens bursdag    

Steinkjer klatreklubb ble stiftet 16.11.11, og vi markerte klubbens 9 års dag to kvelder den uken. Vi 

arrangerte Klatring & film med først en økt i klatreveggen og deretter samlet vi oss til filmvisning i auditoriet i 

Steinkjerhallen til filmen Reel Rock 13 og popcorn & brus. Barne- og ungdomsgruppen markerte dagen med 

boller & brus etter treningen den samme uken. 

 

Klatring& Film «Reel Rock 13», sammen med popcorn og brus - bedre enn på kino, mente Martinus. 

 

Sommersamling i Romsdalen 

Steinkjer klatreklubb arrangere sommertur for alle klubbens medlemmer i Åndalsnes i Romsdal 30. juli til 2. 

august. Om det var pga koronasituasjonen, eller at det var nytt for klubbens medlemmer med 

sommersamling er ukjent, så påmeldingen var ikke stor, men turen ble likevel gjennomført. Vi fikk noen fine 

dager og fikk testet ut Romsdalstigen via ferrata med retur ned Romsdalstrappen og Rampestreken, besøk til 

Norsk tindesenteret, og tur til toppene Romsdalshorn, Kongen og Bispen. Vi kan ha base på Åndalsnes 

camping, 2 km. og en grei sykkeltur fra sentrum.  



 

Varmt og godt på toppen av Romsdalshorn med utsikt mot Trollveggen 

 

Uteklatring: 

To medlemmer fra styret hadde en befaring sammen med Steinkjer kommune i Paradisbukta og så på 

muligheten for å etablere en klatrevegg i området mellom Skåtangen og Paradisbukta. Vi fikk godkjenning til 

dette fra leder av park og idrett i Steinkjer kommune og styret har startet planleggingen for 

gjennomføringen. Vi arrangerte dugnad for å rydde veggen, men det er fremdeles en del arbeid som gjenstår 

før det er klart for å begynne å skur ruter.     

«Retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer» utarbeidet av NKF vil være styrende for 

utviklingen av sportsklatrefeltet. 

 



 

Dugnad på det nye sportklatrefeltet i Paradisbukta. Fjellveggen ligger ved vannkanten i retning mot 

Skåtangen. Kommunen har gitt klubben lov å bolte veggen, men først må stedet ryddes for vegetasjon.  

 



 

HMS - Helse, miljø og sikkerhet. 
Det er ikke registrert skader eller ulykker relatert til klatring blant klatreklubben sine medlemmer i 2020. 

Dette gjelder arrangement/kurs i klubbens regi.  Alle instruktører som har holdt kurs er godkjent av NKF. 

Klubben har tegnet ulykkesforsikring for klubbens medlemmer og vi har derfor satt det som et krav av alle 

våre kursdeltagere skal være medlem av klubben. Ett unntak er kurs for elever ved Steinkjer videregående 

skole hvor kursene har vært holdt på dagtid i skolens regi.  

 

Ruteskruergruppen 

Årsberetning Ruteskruergruppe 2020 

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 2020 bestått av følgende: 

Ansvarlig: Erlend Arnesen 

Ruteskruere: Ole Kristian Husby, Øystein Brauti 

RG har vært delvis operativ i 2020, med bakgrunn i Covid-19 situasjonen og nedstenging av steinkjerhallen i 

perioder. Avtalen setter forventning til 8 ruter pr skruer pr år i normalår. Totalt er det i 2020 skrudd 20 ruter, 

dvs nesten 7 pr person og det er som sådan levert noe i overkant ifht antall måneder med nedstenging. Alle i 

RG har fått utstyrsspesifikk opplæring på Steinkjerhallen sin lift av personell med liftkurs og har tatt denne i 

bruk. 

Vi i ruteskruergruppen opplever fortsatt at 8 ruter pr år pr person er overkommelig.  

Vi har i 2020 holdt fast på at grad-spekteret 4+ ->6+ skal ha høyest antall ruter.  

Pr jan 2021 var dette noe skjevfordelt etter en del nedskruing, men vi er pga nedstenging ikke kommet i 

posisjon for å gjøre noe med dette. 

 

Budsjett for innkjøp av grep/volum 

Vi fikk tildelt følgende budsjett fra Steinkjerhallen i starten av 2020: 

År Beløp Revidert 

2020 130 000,- 106 000,- 

2021 55 000,- 79 000,- (55 000+24 000) 

2022 55 000,- 55 000,- 

2023 55 000,- 55 000,- 

TOT 350 000,- 350 000,- 

 Det er i 2020 bestilt volum og grep for 106 000,-. Resterende beløp på 24 000,- er etter avtale med daglig 

leder i Steinkjerhallen overflyttet til 2021. 



Det er pr i dag ikke kommet signaler på at dette budsjettet blir påvirket av Covid-19 og nedstengning.  

 

Rekruttering/dugnadsgjeng 

Det må i løpet av 2021 fortsatt jobbes med å rekruttere ruteskruere til dugnadsgjengen som både vil og kan 

skru en rute av og til. Vi har flere som har fått grunnleggende opplæring, men det ruteskruing blant disse. 

Per i dag har vi kun 1 person – Marcin Piotrowski - som har aktivt meldt interesse for å skru og vi har ved en 

anledning fått bistand av 2 personer som kan være aktuelle senere. Det er ingen tvil om at covid har påvirket 

også dette arbeidet og kontinuiteten som kreves. Det er fortsatt et mål om 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. 

 

På vegne av Ruteskruergruppen 

Erlend Arnesen 

 



 

 

Økonomi 
Klubbens totale driftsutgifter er på kr 92 346. Utgifter til instruktører i forbindelse med brattkort, sikring, 

arrangement og trening ble utbetalt med kr 16 075. Klubbens totale inntekter er kr 271 369. Posten 

instruktørgodtgjørelse er lavere enn aktivitet tilsier da kurstimer avhold i 2020 er utbetalt på 2021. Kursavgift 

barne- og ungdomsklatring for 2021, kr 13 200 er innbetalt i desember 2020 og inntektsposten er dermed 

høyere enn avholdte kurs/treninger.  

 Årsresultatet/overskuddet for 2020 ble kr 183 945 mot kr 74 292 i 2019. Resultat i 2020 er godt over 

budsjett på kr -40 250. Årsaker til avvik mot budsjett er bla satsinger som ikke er gjennomført, ingen 

deltakelse i konkurranser eller påløpte reisekostnader, periodiseringsavvik på inntekter og 

instruktørkostnader og ingen bruk av midler avsatt til styrets disposisjon. Det er mottatt tilskudd for avlyste 

arrangement på kr 25 100.  Kommunale aktivitets midler knyttet opp mot barn og ungdomsklatring i 2019 er 

inntektsført 2020. Tildelt sum her var 20 000. Disse kommer i tillegg til de faste tilskuddsordningene 



som LAM, støtte utstyrsmidler og momskompensasjon. Prøvekveld for barn og foreldre ble støttet av Norges 

klatreforbund med kr 10 000.  

Klubben har god økonomi og et godt grunnlag for å tilby, særlig barn og ungdom, treningsopplegg og et godt 

og trygt klatremiljø.  

Pr. 31.12.2020 har Steinkjer klatreklubb innestående kr 908 658 på bankkonto i Sparebanken Midt-Norge.  

Innkjøp av utstyr i 2020:  

Det er innkjøputstyr for knappe 15 000 kr, dette er seler, tau, taubrems, bolter, slynger, klatresko. Budsjett 

på 60 000 på denne posten. 

 

Medlemmer  

Medlemstallene har steget også i 2020 – til 330 betalende medlemmer. I tillegg kommer ca 60 registrerte 

medlemmer som ikke betalte medlemsavgiften i 2020. De viktigste driverne til flere medlemmer i klubben 

er kursvirksomheten og at medlemmene på den organisert barne- og ungdomsklatringen (B/U) er pålagt å 

være klubbmedlem.   

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

Steinkjer Klatreklubb  Kvinner  0  13  33  20  80  146  

   Menn  0  15  23  27  119  184  

Totalt              330  

  

Medlemsutvikling  

  

   2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Kvinner  26  50  39  45  51  34  70  93  104  146  

Menn  24  47  38  53  54  44  75  118  137  184  

Totalt  50  97  77  98  105  78  145  211  245  330  

  

Informasjon til medlemmene 

Informasjon til medlemmene distribueres vi klubbens nettside “Steinkjer klatreklubb.no”, Instagram 

“Steinkjer klatreklubb” og Facebook “Steinkjer klatreklubb”. I tillegg har foreldre og deltagere på B/U 

klatringen en lukket gruppe på fb “Barneklatring i Steinkjer klatreklubb” og  “Steinkjer Klatreklubbs 

Ungdomsgruppe”. Informasjon til klubbens instruktører/ trenere kommuniseres på en lukket fb side.  

  

Steinkjer, 12.april 2021,    

Styret i Steinkjer klatreklubb v/ leder Ingvild Magnesen  

 



 


