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Innledning 

Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i Steinkjer klatreklubb(SKK) og styrets arbeid. Sammen 
med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktiviteten og økonomisk status i klubben. 

 

Styrets sammensetning i 2021: 

Styret i klubben har bestått av: 

Leder:   Ingvild Magnesen 

Nestleder         Simon Andreas Thorvik (økonomiansvarlig) 

Styremedlemmer:  Kimberly Lyngstad (barne- og ungdomsansvarlig) 

   Øystein Brauti (arrangementansvarlig) 

Varamedlem Pedro Lima (HMS, instruktør- og innkjøpsansvarlig) 

Kontrollkomiteen:  Anne Kari Minsaas (revisor) 

   Kristian Halsen 

Varamedlem: Eirik Lohne 

Valgkomite:  Leder: Erlend Hjulstad Arnesen   

                        Medlem:  Arnt Ola Skjerve   

                            Medlem:  Eva Knutsen   

                            Varamedlem: Ole Kristian Husby   

Styrets arbeid 

Styremøter 

Styrets arbeid har også i år vært preget av koronarestriksjoner vi har stått i. Styret har gjennomført 
fem styremøter i 2021 og i tillegg kommunisert på mail og Messenger. 

Spesielle oppgaver:  

Håndtering av koronarestriksjoner og konsekvenser den har hatt for SKKs aktivitet, har tatt fokus og 
tid for styret dette året. Klubben har for første gang på flere år hatt en nedgang i antall 
medlemmer. Flere av instruktørene og trenere, som tidligere har vært aktiv og bidratt i klubben 
over flere år, har også gitt seg - av forskjellige årsaker.     

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

Viktige vedtakssak:  

Pris på brattkortkurs: Steinkjerhallen AS, v/Kenneth, har endret klubbens avtale med hallen, fra å 
vederlagsfritt kunne arrangere brattkortkurs til å måtte betale inngang for kursdeltagerene. Styret 
vedtok at denne endring ikke vil medfører prisendring på brattkortkursene, men at SKK selv tar den 
økonomiske tapet/nedgangen dette medfører. 



  
 

  
 

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

Brattkortkurs 

Det er gjennomført fem ordinære brattkortkurs og i tillegg gjennomført brattkortkurs for elever ved 
Sund folkehøyskole og Steinkjer videregående skole. Til sammen har klubben kurset 90 
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 
brattkortkursene.  

Repitisjonskveld for rustne brattkortinnehavere 

Fast årlig gjennomføring, gratis for klubbens medlemmer.  

 

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 
I 2021 fortsatt vi med barneklatring for deltagere i aldersgruppen 9/10 til 12 år og for ungdom 13 til 
19 år. Det er nå 5 autobelay tilgjengelig.  Under Covid-19 restriksjoner i 2020 og 2021 kunne ikke 
foreldre være med for å sikre. Det viste seg at barna ble mer sosialt med hverandre når foreldrene 
var ikke til stedet. Vårsemesteret var preget av restriksjoner og flere treningsøkter ble avlyst. 
Semesteret ble forlenget til slutten av mai. 12 deltagere, og ca 10 familier på venteliste. Trenere 
under vårsemesteret på barneklatringen var Arnt Ola Skjerve og Eva Knutsen. I høstsemesteret 
overtok Marcin for Eva, som dessverre flyttet fra Steinkjer. Takker Eva for god innsats i SKK den tid 
hun bodde på Steinkjer. 

Ungdomsgruppen har bestått av 12 ungdommer hvor ungdommene selv har sikret hverandre. 
Ungdommene får 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. Trener for ungdomsgruppen var Øystein Brauti i vårsemesteret og Pedro Lima og Ole 
Husby delte på oppgaven i høstsemesteret. 

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. Den første onsdagen i måneden- på klubbkvelden- trekkes  



  
 

  
 

månedens premie blant alle som klarer ruta. Premien for månedens rute på topptau har i år vært 
den gjeve drikkeflasken med klubbens logo samt heder og ære på klubbens fb side. I tillegg, på 
årsmøtet, vil det hvert år bli trukket en hovedpremie blant alle som har klart månedens rute på led. 
Du får ett lodd i hovedtrekningen per rute du har klatret på led. Sesong for månedens rute er 
januar- april og september- desember - totalt 9 premier i året.  For å kunne delta i trekningen må 
du være medlem i Steinkjer klatreklubb og betalt kontingenten. 

Cup og idrettslige resultater:  
TrønderCup  
I 2021 ble det arrangerert Trøndercup i Orkanger og i Trondheim. Ingen av klubbens medlemmer 
deltok ved arrangementet. SKK kommer sterkere tilbake når vi er tilbake i normal hverdag :)  

Arrangementer 
Flere av de faste klubbarrangementene har ikke latt seg gjennomføre i år, pga covidrestriksjonene, 
nisseklatring, klubbtur og klubbkveld  

Klatreklubbens bursdag    

Steinkjer klatreklubb ble stiftet 16.11.11, og vi markerte klubbens 10 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 6, popcorn & brus. Barne- og ungdomsgruppen 
markerte også dagen med boller & brus etter treningen den samme uken. 

Barselklatring 

Initiativ fra klubbmedlem Ingrid Eide Aadland som kontaktet styret å ønsket å komme i gang med 
barselklatring i hallen hver tirsdag, oppstart i november. Det var dessverre ikke stort oppmøte men 
styret håper at dette er noe som kan taes opp igjen i 2022. Takk til Ingrid for supert initiativ  :)       

Uteklatring: 
To medlemmer fra styret hadde i 2020 en befaring ,sammen med leder Kristel i park og idrett i 
Steinkjer kommune, i Paradisbukta og så på muligheten for å etablere en klatrevegg i området 
mellom Skåtangen og Paradisbukta. Kommunen gav klubben lov å bolte veggen. Sommeren 2021 
ble mesteparten av veggen pusset ren for det verste av mose og jord. Det som står igjen er i det 
bratteste partiet og er fort gjort å få unna. I juli dro en gjeng med godt vante og nybegynnere ut dit 
og ble enige om at klatringen er av stort sett bra kvalitet. Bolting ble ikke på begynt grunnet mangel 
på tid og lave temperaturer utover høsten. 

«Retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer» utarbeidet av NKF vil være styre nde 
for utviklingen av sportsklatrefeltet. 

 



  
 

  
 

 

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

 



  
 

  
 

HMS - Helse, miljø og sikkerhet 
Det er ikke registrert skader eller ulykker relatert til klatring blant klatreklubben sine medlemmer i 
2021. 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, unntak er kurs for 
elever hvor skolen har vært holdt på dagtid i skolens regi.  

 

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 2021 bestått av følgende: 

Ansvarlig: Erlend Arnesen 

Ruteskruere: Ole Kristian Husby og Øystein Brauti 

RG har vært delvis operativ i 2021, 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 2021 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 2021 holdt fast på at grad-spekteret 4+ ->6+ skal ha høyest antall ruter.  

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,- (overført 2022) 24 000,- 
2022 55 000,- 55 000,- + 55 000,- 
2023 55 000,- 55 000,- 
TOT 350 000,- 350 000,- 

Det er i 2021 bestilt grep for 24.000,- slik at det per jan 2022 er overflyttet og utestående en bra 
sum som ikke er benyttet til innkjøp. Det er gjort to vurderinger her: 

1: Vi anser det som hensiktsmessig at innkjøp er behovsprøvd og pr i dag er det et bra utvalg av 
grep og volum. Dette skyldes også Covidsituasjonen som har gjort at det har vært mindre påtrykk og 
klatring. 



  
 

  
 

2: Det er signalisert fra Steinkjerhallen at det ligger planer for å bygge et større buldreareal under 
tribune. Videre grepsinnkjøp bør ha dette i bakhodet. 

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

Rekruttering/dugnadsgjeng 

Som i 2021 må det i løpet av 2022 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 er ikke blitt utført 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 105 437. Utgifter knyttet til lønn/honorarer i forbindelse med 
brattkort, sikring, arrangement og trening ble utbetalt med kr 41 700. Klubbens totale inntekter er 
kr 181 537. Kursavgift barne- og ungdomsklatring for 2021, er på kr 19 900. 

Årsresultatet/overskuddet for 2021 ble kr 76 099 mot kr 173 945 i 2020. Resultat i 2021 er godt 
over budsjett på kr -500. 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. SKK har mottatt offentlig støtte på kr 74 123. Ekstemper på 
offentlig støtte er kommunale aktivitets midler knyttet opp mot barn- og ungdomsklatring og ekstra 



  
 

  
 

LAM (koronastøtte). Disse kommer i tillegg til de faste tilskuddsordningene som LAM, støtte 
utstyrsmidler og momskompensasjon.  

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

Innkjøp av utstyr i 2021:  

Det er ikke innkjøpt utstyr i 2021.  

Medlemmer  

Medlemstallene for betalende medlemmer har sunket i 2021– til 258 betalende medlemmer fra 
330 i 2020. I tillegg kommer 114 registrerte medlemmer som ikke betalte medlemsavgiften 
i 2021. 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.  Mye av grunnen til synkende medlemstall antar vi skyldes corona og at 
Steinkjer Hallen har vært stengt og våre medlemmer har derfor gjort annet enn å klatre.  

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

Steinkjer Klatreklubb  Kvinner  0  9  24 7 59  99 

   Menn  0  8  23  19 109 159 

Totalt antall 
betalende 
medlemmer               258 

  

Medlemsutvikling i SKK 

   2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

Kvinner  26  50  39  45  51  34  70  93  104  146  162 

Menn  24  47  38  53  54  44  75  118  137  184  210 

Totalt  50  97  77  98  105  78  145  211  245  330  372 

  

Informasjon til medlemmene 

Informasjon til medlemmene distribueres ut på klubbens hjemmesideside “Steinkjer 
klatreklubb.no”. I tillegg er klubben på SOME som  Instagram “Steinkjer klatreklubb” og Facebook 
“Steinkjer klatreklubb”. 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.  

 

 



  
 

  
 

 


