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1. Styret 2016 
 
Fra årsmøtet 7. mars 2016 har styret bestått av: 

Leder: Hans Petter Wollebæk 

Nestleder/treningsansvarlig: Eirik Skar 

Kasserer: Johan Gunnerud 

Barne- og ungdomsansvarlig: Lise Støver 

Turansvarlig: Linn Aune 

Sikkerhetsansvarlig: Lars Audun Nornes 

Markeds- og medieansvarlig: Mari Fosbæk Eriksen 

Ungdomsrepresentant: Martinus Hals Skar 

Revisor: Arve Stavø 

Valgkomité: Per Arne Hamre og Maria Sandbu  

2. Styrets arbeid 
 
Styret har hatt fire ordinære møter i perioden mellom de to årsmøtene.  

Styret fordelte arbeidsoppgavene mellom seg ved konstituering i første styremøte etter 

årsmøtet i 2016 (18.01.16). Styrets arbeid har hovedsakelig bestått av daglig drift av 

klubben, gjennomføre samlinger, Flatanger klatrefestival, samt arrangement av NM i 

buldring november 2016. Det ble avholdt fire åpne arbeidsmøter i forhold til NM, der flere 

av styrets medlemmer deltok. Disse møtene erstattet ordinære styremøter i perioden. I 

tillegg var det i planleggingsfasen mange aktiviteter på flere arenaer der deler av styret var 

aktive bidragsytere.  

Det ble opprettet en ny offisiell hjemmeside for klubben i 2015. Informasjon til 

medlemmene er lagt ut på denne siden og Facebook, samt utsending av epost til grupper av 

medlemmer. Antall følgere på Facebook er 1 126 stk per 27.2.2016. 

Vi har også en egen Facebookgruppe for våre utøvere og for Klatring for alle (for syns- og 

bevegelseshemmede). 
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3. Medlemmer 
 
Per 31.12.2016 var det 218 betalende medlemmer (171 voksne og 47 barn) i Trondheim 
klatreklubb. Medlemsavgiften i 2016 har vært kr 300 for ordinær medlem, 500 kr for familie, og 
150 kr for student/skoleelev. 

4. Treninger 
 
Klubbtreninger er gjennomført iht skoleplanen for Trondheim kommune hele året.  

Treningene avholdes på Trondheim klatresenter. 

Våren og høsten 2016 hadde vi 3 faste treningsgrupper, med totalt 25 utøvere;  

Rekrutt  
● Faste treninger kl 1730-1930 på tirsdager 
● 10 utøvere 
● Trener; Bergljot W. Hansen 

 
Konk 1 

● Faste treninger på tirsdag og torsdag kl 1800-2000. 
● Torsdagstrening sammen med Konk 2 
● 6 utøvere 
● Trener; Odin Sanson, Martin Mobråten og Martinus Hals Skar. 

 
Konk 2 

● Faste treninger på mandager og torsdager kl 1800-2000. 
● Torsdagstrening sammen med Konk 1 
● 9 utøvere 
● Trener; Odin Sanson, Martin Mobråten og Martinus Hals Skar. 

 
Det ble gjort forsøk på å holde i livet åpen klubbtrening på tirsdager. Grunnet manglende oppmøte 
ble dette tilbudet avviklet. 
 
Styret betrakter klubbens treningstilbud som veldig godt i 2015. Vi har trenere med god 
trenerkompetanse, og tilbakemeldinger fra utøverne sier at de er meget godt fornøyd med 
tilbudet.  

5. Turer/samlinger/arrangement/kurs, NKF 
 
Det ble ikke publisert turprogram for klubbens medlemmer i 2016.  

Klubben har planlagt/gjennomført følgende turer/samlinger/arrangement: 

1. Gjennomførte NM buldring november 2016 (se eget punkt 5.1) 
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2. Klatrefestival på Flatanger 22.-26. juni. God deltakelse, godt gjennomført. Ansvarlig Lars Audun 

Nornes (se eget punkt 5.2). 

3. Klatresamling på Hell 4.-5. juni. Godt oppmøte og god stemning. 

4. Opprettet treningstilbud for syns- og bevegelseshemmede i regi av Laura Gürtler. 

5. Felles klubbtur til Harbak 26.-28. august. Dette arrangementet ble dessverre avlyst grunnet 

dårlig vær. Er satt opp på programmet i 2017. 

6. Utvikling av New Wave på Hell, med ca 25 helt nye ruter, mest på grad 5 og 6. Ansvarlig Lars 

Audun Nornes. 

7. Bidratt med å arrangere to regionsamlinger i regi av NKF på Orkanger (13.-14. februar) og 

Stjørdal (26.-27. november). Ansvarlig regionkoordinator Eirik Skar og instruktør Martinus Hals 

Skar. 

8. Deltok på ”Friluftsliv for alle” 4. september – Haukvatnet. Vi stilte med klatretårn, veldig 

populært.  

9. Klubbdugnad med klatretårn på Sirkus shopping. God dugnadsinnsats fra flere foreldre og 

medlemmer. 

10. Gjennomført klatrejulebord for sterke damer. Arrangør Linn Aune. 

11. Utleie av klatretårn. Ansvarlig Morten Tvedt.  

 

 

5.1 NM i buldring 2016 

For andre året på rad arrangerte klubben NM buldring 18.-19. november.  
 
Som arrangør gikk vi offensivt ut på banen og uttalte at vi har ambisjoner om å lage en 
konkurranse som er minst like god som i 2015 . Det klarte vi! Arrangementet holdt høy standard og 
klubben fikk mange lovord av utøverne, frivillige og publikum.  
 
Sportslig var utøverne veldig fornøyde med bulderne, som hadde en kombinasjon av teknisk og 
fysisk stil. Rutesetterne traff bra på nivå, de aller fleste klatrerne klarte et eller flere buldre. 
Trondheim klatresenter (TKS) hadde investert i en god del nye klatretak, som ga konkurransen et 
skikkelig løft. 
 
Nytt av året var at mesterskapet ble streamet på TV2 Sumo, og finalene gikk direkte på TV2 
Sportskanalen i beste sendetid lørdag 19. november. Dette er første gang at en norsk 
klatrekonkurranse ble sendt direkte. 45000 seere fikk med seg buldring denne helga. Sendingene 
har blitt sendt i reprise flere ganger i ettertid på TV2 Sportskanalen. Medialab, vår produsent, 
gjorde en kjempejobb med filmproduksjonen. Med Bjørn Sætnan som kommentator ble dette en 
spennende og profesjonell sending. Vi mener at denne type dekning av konkurranseklatring vil få 
opp interessen for klatresporten i Norge.  
 
Klubben er veldig fornøyde med at rundt 70 frivillige bidro til gjennomføring av arrangementet. 
Deres bidrag er helt avgjørende for kvaliteten på arrangementet. 
 
Med speaker Marius Moe og DJ Bjørn Kvalen ble det et høyt trykk og god stemning under selve 
konkurransen.  
 
Arrangementet ble avholdt på Trondheim klatresenter (TKS). 
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Hoveddommer: Arve Stavø 
Rutesettere: Adam Pustelnik, Martin Mobråten og Are Ryvarden Karlsen 
 
 
Antall deltakere: 154 
Antall publikum: Nærmere 450 
 
TV produsent: Medialab, Jan Olav Jensen 
TV sending: TV2 Sumo og TV2 sportskanalen 
TV kommentator: Bjørn Sætnan 
Speaker: Marius Moe 
DJ: Bjørn Kvalen 
Arenaansvarlig: Erik Hattestad 
HMS-ansvarlig: Stian Simonsen 
Økonomiansvarlig: Johan Gunnerud 
Sekretariatansvarlig: Ulf Egeberg 
Dommeransvarlig: Morten Tvedt 
Antall frivillige: ca. 70 
 
Økonomisk gikk arrangementet med et lite overskudd på 17 500,- Det er omtrent på samme nivå 
som i 2015.  
 

5.2 Flatanger klatrefestival 

Festivalen gikk over 5 dager, og samlet rundt 80 deltagere.  
 
Lars Audun Nornes var primus motor for arrangementet. 
 
Hovedaktiviteter: klatring, kurs, foredrag og konkurranse 
 
Det ble invitert tre gjester til samlingen: 
Kajsa Rosén fra Sverige 
Mina Markovič fra Slovenia 
Hazel Findlay fra Storbritannia 
 
Urpu Hapuoja var også invitert som instruktør til kurs om kameratredning.  
 
Som arrangør er vi veldig fornøyd med å få tak i disse, alle hadde foredrag på kvelden. Vi fikk mye 
positiv respons på at vi hadde kvinnelige foredragsholdere.  
 
På festivalen ble det servert felles middag på låven og det var god stemning og god mat.  
 
Festivalen hadde noen færre gjester enn vi hadde håpet på, spesielt de første dagene. Dette 
skyldes i stor grad for dårlig markedsføring i forkant.  
 
Klubben er meget fornøyd med festivalområdet og samarbeidet med grunneierne.  
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Økonomisk gikk festivalen i null, noe vi er meget fornøyd med, og i tråd med våre økonomiske mål. 
 
Det oppstod en ulykke på lørdagen, noe som bekrefter at det er problemer med boltingen på en 
del av rutene som ble boltet av Norsk Boltefond til festivalen i 2012. Noen av problemene ble 
utbedret i 2014, men det er fremdeles behov for en større gjennomgang av rutene, spesielt om vi 
ønsker å arrangere ny festival i 2017 eller 2018. 
 
Klubben må vurdere om en ny festival skal arrangeres i 2017 eller 2018. Det betinger at flere fra 
klubben bidrar, og at de på Strøm er motiverte.  
 
5.3 Klatretinget NKF 2016 

Hans Petter Wollebæk deltok på tinget, avholdt i Bergen 15.-17. april. 

5.4 Klatretårn 

Klubben disponerer et klatretårn på vegne av NKF, som vi kan leie ut til organisasjoner, bedrifter og 
privatpersoner. Tårnet står fastmontert på henger i Trondheim og leier må selv stå for transport.  
 
Vi operer med to priser, en for klatreklubber tilsluttet NKF og en for øvrige leietakere: 

For klatreklubber tilsluttet NKF: 
Dagspris: kr 600,-  
Helg (fredag til mandag): kr 600,- 
Denne prisen er satt som en fast pris av NKF. 
 
Priser for øvrige leietakere: 
Dagspris: kr 3.500,-  
Helg (fredag til mandag): kr 7.000,- 
Det følger i utgangspunktet ikke klatreseler og tau med på hengeren/i prisen.  
 
Om leier ønsker tilbyr vi: 
·         Transport av klatretårn 
·         Tau og sele 
·         Bemanning av sertifiserte klatrere.  
 
Pris for disse tjenestene avklares i det enkelte tilfelle.  
 
I 2016 har vi leid ut tårnet åtte ganger, med en total leieinntekt på 50.850,- Av disse kom 40.000,- i 

forbindelse med utleie av tårn, utstyr og bemanning til Sirkus shopping (5 dager).  

6. Konkurranser, deltakelse og prestasjoner av klubbens deltakere 
 

6.1 Deltakelse og resultater NC 

Det har vært deltakere fra Trondheim klatreklubb på alle Norgescup-konkurranser både i tau og 
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buldring i 2016, imidlertid langt færre enn i 2015. I 2016 ble det avholdt 2 NC i tau, og 2 NC i 

buldring. I tillegg ble det avholdt NM i begge disipliner. 

I følge NC listene til NKF deltok 10 av våre utøvere på to eller flere NC/NM buldring. 5 utøvere 
deltok på to eller flere NC/NM tau. 
 
På NC buldring i Bergen stilte vi med hele 15 klatrere, der åtte kom til finalen. Mia vant sin klasse, 
Bergljot 3. plass, Christian 3. plass og Tarjei 2. plass. 
 
På NC tau i Sogndal deltok 7 utøvere, med flere i finalen. Emma kom på 1. plass og Bergljot 3. plass. 
 
7 utøvere deltok i NC tau i Narvik. Flere av våre utøvere kom til finalen. Mia kom på 1. plass, Emma 
3. plass, Bergljot 2. plass, Brage 2.plass. 
 
På NC buldring Arendal deltok 5 klarere, tre kom til finalen, ingen på pallen. 
 
32 av våre egne utøvere deltok på NM buldring 2016. Det er veldig bra, og i tråd med vårt 
arrangementsmål om at mange av våre egne utøvere skal delta på konkurranser i egen regi. I 
klassen herre senior deltok 17 utøvere, 5 damer senior, 2 eldre jenter, 1 eldre gutt, 5 yngre jenter 
og 3 yngre gutter. Seks av dem kom til finalen; Tarjei, Bergljot, Idun, Christian, Emma og Mia.  
 
Vi gratulerer Bergljot som norsk mester i klassen eldre junior, og Mia med 2. plass i klassen yngre 
junior.  
  
10 av våre utøvere deltok på NM tau Orkanger 2016. 1 herrer senior, 1 damer senior, 4 eldre 
jenter, 1 eldre gutt, 3 yngre jenter. Ingen i klassen yngre gutter deltok. Åtte av dem kom til finalen; 
Jon Pål, Maria, Bergljot, Idun, Tuva, Christian, Emma og Mia.  
 
Vi gratulerer Mia som norsk mester i klassen yngre junior, Emma med tredjeplass i samme klasse 
og Maria med tredjeplass i klassen damer senior.  
 
6.2 Norgescup – resultater sammenlagt 
 
Tau 
Fem utøvere deltok i NC tau: 
Christan: 4. plass 
Bergljot: 2. plass 
Stine: 9. plass 
Emma: 3. plass 
 
Vi gratulerer Mia som vinner av NC sammenlagt i klassen yngre jenter 2016. 
 
Buldring 
10 utøvere deltok i NC buldring: 
Tarjei: 3. plass 
Christian: 4 plass 
Bergljot: 2. plass 
Idun: 6. plass 
Idun: 9. plass 
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Vetle: 11. plass 
Arin: 12. plass 
Mia: 2. plass 
Emma: 6. plass 
Ella: 10. plass 
 
6.3 Nordisk mesterskap 2016 
Tre av klubbens klatrere ble tatt ut til å representere Norge i nordisk mesterskap i buldring, Finland 
14.-15. mai 2016; Bergljot, Stine og Mia. Mia deltok ikke. Bergljot og Stine kom begge til finalen. 

 
To av klubbens utøvere deltok på nordisk mesterskap i tau, Haugesund, 10.-11. desember 2016; 
Tuva og Mia. Begge kom til finalen.  

 

Vi gratulerer Mia som nordisk mester i klassen yngre junior. Tuva kom på en sterk sjetteplass. 

 
6.4 NKF landslag 2016 
Følgende klatrere ble i 2016 tatt ut på rekruttlag og landslag: 

Landslag: Bergljot 
Rekruttlag: Christian, Stine og Mia  

7. Medieomtale 
 
Et av målene vi har satt oss som arrangør av NM er økt mediedekning av klatresporten, regionalt 

og nasjonalt. I forbindelse med vårt NM arrangement, og gode klatreprestasjoner i ulike 

konkurranser, har vi fått to omtaler i Adresseavisen og Aftenposten, Fri Flyt og i Klatring.  

8. Vertikale gleder i Granåsen 
 

I årene fremover skal det brukes mye ressurser til å bygge ut Granåsen til et hverdagsanlegg for 
alle, både sommer og vinter. Det er satt i gang flere prosesser og arbeidet med å utvikle Granåsen 
har bra fremdrift. I løpet av høsten 2016 har alle brukergruppene som er tenkt plassert i anlegget 
synliggjort sine behov. Med utgangspunkt i dette er det i desember utarbeidet en 
funksjonsbeskrivelse. 

Trondheim klatreklubb har vært en aktiv bidragsyter i dette arbeidet. Vi har redegjort for våre 
spesielle behov, og hvordan vi kan samhandle med andre. Vi skal i nærmeste fremtid møte andre 
aktører for å diskutere finansiering, driftsmodeller og muligheter for samhandling. 

Styret i klubben har gitt sin tilslutning til at involverte ressurspersoner fra klubben skal delta aktivt i 

det videre arbeidet i Granåsen. 
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9. Utstyr 
 
Klatreutstyret til TKK ligger lagret hos TKS i fire store metallskap. Klubben har en god del bolter og 
bolteutstyr liggende samme sted. 
 
TKK har fremdeles mange klatreførere igjen, både Climb Norway og Nord-Trøndelag - selected 
climbs. Noe eksemplarer er solgt, mest under klatrefestivalen på Flatanger, men det er fortsatt 
mange eksemplarer igjen.  
 
Det er søkt om spillemidler til anskaffelse av utstyr i 2016, men det er foreløpig ikke innkjøpt noe. 
Det må kjøpes inn før vi får refundert midler fra NKF.  
 
Det er laget en oversikt over klubbens eiendeler. Denne oversikten legges ved årsregnskapet. 

10. Økonomi 
 
Klubben startet 2016 med kr 201.448,94 på konto. Ved utgangen av året hadde vi kr 209.853,32. 
Dette utgjør et overskudd i regnskapsåret 2015 på kr 8.404,38. 
 
En del av inntektene i forbindelse med NM i buldring kom dessverre ikke inn på konto før i 2017, så 
reelt sitter klubben igjen med et betydelig bedre utgangspunkt i år. 
 
Selve NM-arrangementet gikk med et overskudd på kr 17.476,91. Dette er noenlunde samme 
resultat som i 2015 (19.466,03). Hovedinntektene var også i år sponsormidler/støtte og 
deltakeravgift/inngangsavgift (finaler), men også kiosksalg ga en del penger i kassa.  
 
De største driftskostnadene for klubben i 2016 har vært lønn til våre trenere og dekning av 
reiseutgifter til våre utøvere i forbindelse med konkurranser; 
 

● Vi har betalt ut ca en tredel mer i lønn enn det vi fikk inn i treningsavgift (64.575,- / 
44.100,-) 

● Vi har betalt ut 33.642,- i reiseutgifter.  
 
Vi har hatt flere aktive utøvere i år enn i 2015. Det har gitt ca 10.000,- mer i inntekter i form av 
treningsavgift. Samtidig har vi mindre i reiseutgifter, da færre har deltatt på konkurranser. 
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Det er en glede å tilby både gode treningsforhold og reisestøtte til våre utøvere som deltar på 
konkurranser. Vi opplever at det er et kjærkomment gode blant våre utøvere. Det er heller ikke et 
mål for en ideell organisasjon å levere overskudd fra år til år.   
 
Det er to poster som særlig bidrar positivt i klubbregnskapet om vi ser bort fra 
sponsormidler/støtte, som stort sett er knyttet til egne prosjekter. Det ene er kontingentinntekter 
og det andre er klatretårnet. Klatretårnet ga oss inntekter på 53.850,- i 2016. Vi hadde noen 
utgifter til vedlikehold og noe til “sikringslønn” for juniorene. I utgangspunktet tenker vi at 
juniorene må bidra med dugnadsinnsats, men der det er stort volum på sikringsarbeidet (og 
dermed også store penger med i bildet) har vi valgt å gi noe lønn. 
 
Om vi får i land noen avtaler om utleie av klatretårn tilsvarende den vi hadde på Sirkus vil det bidra 
til at vi kan fortsette å støtte juniorene ifm konkurranser. Det vil også gjøre at vi kan bruke penger 
på turer, som er det punktet i aktivitetsplanen vi kanskje kan nå flest av de voksne medlemmene. 
Klubben må ha noe å tilby for å trekke til seg nye medlemmer. 

 

 

Trondheim, 5. mars 2017 

  

Leder: Hans Petter Wollebæk  

 

Nestleder: Eirik Skar 

 

Kasserer: Johan Gunnerud  

 

Styremedlem: Lise Støver 

 

Styremedlem: Linn Rasch Aune  

 

Styremedlem: Lars Audun Nornes 

 

Styremedlem: Mari Fosbæk Eriksen 
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Styremedlem: Martinus Hals Skar 
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