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1. Styret 2018 
 
Fra årsmøtet 8. mars 2017 har styret bestått av: 

Leder: Hans Petter Wollebæk  

Kasserer: Mari Fosbæk Eriksen  

Styremedlem: Lars Arne Bø  

Styremedlem: Eirik Skar  

Styremedlem: Laura Gürtler  

Styremedlem: Johan Gunnerud  

Styremedlem: Tarjei Hamre  

Styremedlem: Odin Dragsten  

 

Revisor: Arve Stavø og Ulf Egeberg. 

Valgkomité: Lise Støver og Lars Audun Nordnes 

 

Styret ble valgt for ett år. 

2. Styrets arbeid 

Styret har hatt syv ordinære møter i perioden mellom de to årsmøtene.  

Styret fordelte arbeidsoppgavene mellom seg ved konstituering i første styremøte etter 

årsmøtet. Styrets arbeid har hovedsakelig bestått av daglig drift av klubben, gjennomføre 

turer og samlinger, søknad EYC 2020 samt arrangement av Norgescup i februar og 

TrønderCup i desember. Det ble avholdt to åpne arbeidsmøter i forhold til NC og et til 

TrønderCupen. Disse møtene kommer i tillegg til ordinære styremøter i perioden. I tillegg var 

det i planleggingsfasen mange aktiviteter på flere arenaer der deler av styret var aktive 
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bidragsytere.  

Årsmøte 2018 ble avholdt 21.3.2018 på Rambøll. 13 medlemmer deltok på møtet. Se referat. 
Møtet ble avsluttet med sosial sammenkomst på EC Dahls bryggeri. 

Viktige saker som styret har behandlet i 2018 er: 

2.1 Flatanger 
Klubben mottok et brev fra Rune Strøm høsten 2018 vedrørende grunneierkontrakt og 

videre drift/vedlikehold av feltet. På initiativ fra klubben ble  første møte med grunneierne 

avholdt i forbindelse med Camp Flatanger i september. På møtet deltok Lars Audun Nordnes, 

Johan Gunnerud og Hans Petter Wollebæk, i tillegg til grunneierne Olav og Rune Strøm (ikke 

i familie, men begge er grunneiere). Etter møtet ble det skrevet et notat som er oversendt 

grunneierne. Vi har ikke mottatt tilbakemeldinger på våre punkter i notatet fra Strøm.  

Det er sendt en henvendelse til NKF for bistand i saken. NKF er koblet på og vil delta i det 

videre arbeidet.  

 

I korte trekk handler saken om: 

1) «Noen» må tillegges et drifts- og vedlikeholdsansvar.  Om ikke en drifts- og 

vedlikeholdsavtale blir inngått vil all klatring stoppes. 

2) Virksomheten medfører begrensninger på forvaltning av Rune Strøms eiendom, som det 

kreves økonomisk kompensasjon for. Uten økonomisk kompensasjon til grunneier vil klatring 

i Hanshallaren stoppes ifm bukkejakten som starter 10. august.  

 

Styret følger opp saken i 2019. 

2.2 EYC 2020 
På styremøte 19.09.18 besluttet styret at klubben skal søke NKF om å få arrangere EYC i 

2020. Styret i NKF valgte oss som søkerklubb, og søknad ble sendt til IFSC i november 2018.  

 

Vi har signaler på at vi får EYC i 2020, men vi har ikke mottatt endelig bekreftelse. 

2.3 Aksjonær i Trondheim klatresenter 
På styremøte 12.12.18 redegjorde Arve Stavø for planer om nytt buldresenter i byen og på 

Stjørdal. Det er også planer om bygging av tausenter, flere prosesser er igangsatt.  

Trondheim klatreklubb ble invitert til å delta i ny aksjonærgruppe. Styret mente at dette er 

en beslutning som alle medlemmer i klubben må få anledning til å uttale seg om, og inviterte 

til ekstraordinært årsmøte 7. januar 2019. Se saksdokumenter og vedtak fra møtet.  
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2.4 Konkurranser 2019 og 2020 
Styret er positiv til å arrangere NM 2019, inkludert paraclimb (gjennomført), Trøndercup 

2019 og som nevnt ovenfor EYC 2020 

3. Medlemmer 
 
Per 31.12.2018 var det 244 betalende medlemmer (181 voksne og 63 barn/ungdom) i 
Trondheim klatreklubb. Medlemsavgiften i 2016 har vært kr 300 for ordinær medlem, 500 kr 
for familie, og 150 kr for barn (under 19 år).  

Styret informerer sine medlemmer gjennom vår hjemmeside og Facebook, samt utsending 

av epost til treningsgrupper og andre medlemmer. Antall følgere på Facebook Trondheim 

klatreklubb er 1 342 og 271 på Klatring for alle, per 13.03.2019. I tillegg har vi en en egen 

Facebookgruppe for våre utøvere. Vår hjemmeside er nå tilpasset mobiltelefon.  

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

Treningene avholdes i all hovedsak på Trondheim klatresenter. Noen få treninger er 

gjennomført på Orkanger. 

Våren og høsten 2018 hadde vi 3 faste treningsgrupper. Særlig etter sommeren har vi klart å 

få inn flere unge gira klatrere på våre grupper. Rekruttering har foregått i samtale med 

Klatresenteret, da TKK ikke driver grunnopplæring, men heller videreutvikling. Vi opplevde at 

noen utøvere sluttet på treningene, det var da ikke et problem å få fylt opp de ledige 

plassene vi hadde.  

Styret anser at den kapasiteten trenerne har ift. antall utøvere utnyttes bra, og 

treningstilbudet vårt gis til så mange som mulig.  

Rekrutt  
● Faste treninger på onsdager kl (ca.) 1730-1930  
● 9 utøvere 
● Trener; Ida-Sofie Pettersen og Laura Gürtler 

 
Konk 1 

● Faste treninger på tirsdager og torsdager kl 1800-2000. 
● 10 utøvere 
● Trener; Martinus Hals Skar. 
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Konk 2 
● Faste treninger på tirsdager og torsdager kl 1700-1900. 
● 10 utøvere 
● Trener; Tarjei Hamre. 

 
Styret betrakter klubbens treningstilbud som fortsatt bra. Vi har trenere med god 
trenerkompetanse, og tilbakemeldinger fra utøverne sier at de er meget godt fornøyd med 
tilbudet.  
 
Noe utskifting i trenerstaben i 2018, men fokuset og tilbudet er likt som det var. Noen 
utøvere har skiftet gruppe ila. høst 2018. Tilbudet tilrettelegges ambisjoner og ønsker fra 
deltakerne. 
 
Vi har sett enorm utvikling hos samtlige av våre utøvere i 2018. Det konkluderes dermed 
med at trenerne gjør mye riktig. Noen utøvere har slitt med skader, disse får oppfølging, og 
opplegget blir tilpasset slik at skaden kan leges og ikke forverres. 
 
Trenere 2018: 
Tarjei Hamre  
Martinus Hals Skar 
Bergljot (Vår 2018) 
Laura Gürtler (tidlig høst 2018) 
Ida-Sofie Pettersen (høst 2018 - d.d.) 
 
 
Fra oppstartsmøte august 2018 
Deltakere TrønderCup på Levanger 
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5. Turer/samlinger/arrangement/kurs/feltutvikling 
 

5.1Turer 

Det ble publisert et relativt ambisiøst turprogram for klubbens medlemmer i 2018. Det har 

blitt lagt opp til ukentlig klatring i Trondheimsområdet med buldring, sportsklatring og 

kileklatring på programmet. I tillegg var det lagt opp til to helgeturer på våren og fem på 

høsten i tillegg til en tur til Fontainebleau. 

Det ukentlige programmet har hatt variabel suksess. På vårparten ble det ganske bra med 

turer til Støren, Korsvika, Hell og Trolla. På høsten fikk vi dessverre ikke dratt opplegget i 

gang. 

I sommer var det mange trøndere i Lofoten og området rundt Stetind og klatret, mange av 

de TKK-medlemmer. Her er det lite sportsklatring, men desto mer kileklatring og buldring å 

ta av. Været var velsignet bra og flere fjell og buldere ble besteget. 

Helgeturene ble i år lagt til Fugløyafestivalen (v/Morten Tvedt), Innerdalen (v/Johan 

Gunnerud) og Flatanger (v/Lars Audun Nornes, se utvidet omtale under). Vårturen til 

Flatanger og høstturene til “Destination Harbak” og Romsdalen ble ikke avviklet pga dårlig 

vær. 

I Fontainebleau var det flere grupper med klatrere fra klubben, men turene er løselig 

organisert, dvs folk som kjenner hverandre leier et hus sammen. Klubben kan bistå med info 

om turopplegget. De ulike gruppene avtaler ofte å møtes på feltene. 

I vinter har det vært lite aktivitet ute i regi av klubben. 
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Camp Flatanger 2018 

Trondheim klatreklubb inviterte medlemmer av klubben til Camp Flatanger 31. august til 

søndag 2. september. Også medlemmer fra Steinkjer klatreklubb fikk delta på vår samling.  

Turansvarlig Hans Petter Wollebæk. Vi fikk kr 10 000,- fra NKF til arrangementer. 

Ca 60 medlemmer deltok, klatrere i aldersgruppen fra 12 - 50 år.  

 

Mens de rutinerte klatrerne for det meste var i Hanshelleren hele tiden, hadde vi på lørdag 

innføringskurs for de yngre klatrerne med fokus på sikkerhet og det å klatre ute. Dette ble 

veldig godt mottatt av klatrerne selv, og ikke minst de foreldrene som var med på turen.  

 

På lørdag ettermiddag hadde vi felles grilling og hyggelig samvær.  

 

På kvelden hadde vi inviterte Erik Grandelius og Martin Skaar Olsund for å fortelle om sine 

turer til Yosemite. De leverte et inspirerende klatreforedrag der vi som hørte på fikk lære 

mer om hvordan man forbereder seg til slike turer og hvordan de gjennomførte selve 

klatringen på turen. Presentasjonen hadde de på låven.  

 

På søndag var de aller fleste i Hanshelleren. Der fikk alle prøve seg på forskjellige ruter. De 

yngste var supergira og prøvde seg på på forskjellige linjer med god støtte fra de eldre 

klatrerne. Kompetanseoverføring i praksis! De fleste brukte hele dagen, samlingen ble 

avsluttet ca kl 16. 
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5.2 Deltakelse på arrangement 

Friluftslivets dag på Haukvatnet 

Klubben stilte med klatretårn, bemanning og utstyr på Friluftslivets dag på Haukvatnet 

søndag 2. september. Som tidligere år ble dette et meget populært tilbud for barn og unge. 

Tusen takk til Frode og Truls, bra gjennomført!  

 

 

Truls sikrer ivrige barn på Haukvatnet 2018. 

 

Gråkalldagen 

1. oktober stilte klubben med klatretårnet på Gråkalldagen i regi av Trondheim skiklub.  Det 

var bløtt og kaldt, men mestring og mange barnesmil gjorde dagen veldig fin! Super innsats 

av Nora og Pernille! 
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Bløte jenter på Skistua, Pernille og Nora! 

 

Buldrekveld for idrettsrådet 

Årets julegave fra Idrettsrådet til sine medlemmer og samarbeidspartnere var en buldrekveld 

med Trondheim klatreklubb. Samlingen ble avholdt 15. november på Trondheim 

klatresenter. Kvelden startet med at klubben presenterte sine aktiviteter og klatresporten 

for medlemmene. Etterpå var det innføring i buldring. Det var god stemning, og deltakerne 

var meget godt fornøyde med å bli introdusert for en ny idrett.  

 

Dugnad på Trondheim Rocks 

På kort varsel klarte vi å stille med flere av våre som frivillige under Trondheim Rocks. Vi ble 

koblet på dette arbeidet via Sverresborg fotball. En veldig artig dugnad å være med på, god 

stemning og god musikk. Vi håper at tilbudet om denne dugnaden også kommer i 2019.  

 

 
 

5.3 Kurs 

Paraklatring 

To trenere og to foreldre til aktive paraklatrere var tilstede på paraidrettsseminar ved 

Olympiatoppen Midt-Norge i Granåsen i mai. Rekruttering, samarbeid, erfaringsutveksling, 

status på aktivitet og nasjonal satsning (Para Ung) var noen av temaene. Målet med 
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seminaret var å styrke samarbeidet med og mellom klubbene i regionen og på sikt få flere 

paraidrettsutøvere på bredde- og toppnivå.  

 

Trondheim klatreklubb var også representert med to trenere på kompetansehelg i 

paraklatring i regi av Norges Klatreforbund i Oslo i november. Denne kompetansehelgen ga 

trener/instruktører fra 8 klubber et faglig løft, inspirasjon og mulighet for 

erfaringsutveksling.  

 

Feltutvikling/boltekurs 

I samarbeid med Tindegruppen og Stjørdal klatreklubb arrangerte klubben november 2018 

boltekurs i Storvika, Stjørdal. Fra klubbens side var Lars Audun Nordnes med som arrangør. 

Ingen fra klubben deltok på kurset. Nye kurs vil avholdes i 2019.  

  

5.4 Norgescup buldring, juniorer 

I samarbeid med Trondheim klatresenter gjennomførte Trondheim klatreklubb NC buldring 

lørdag 10. februar. Se invitasjon. 

Dette arrangementet tok vi på oss på veldig kort varsel. Det ble derfor bestemt at 

konkurransen bare skulle være for juniorer.  

Til tross for liten tid til forberedelser klarte vi å gjennomføre et veldig bra arrangement. 
Tilbakemeldingene fra utøverne og publikum var meget positive.  
 
Klubben er veldig fornøyde med at mange av våre frivillige bidro til gjennomføring av 
arrangementet. Deres bidrag er helt avgjørende for kvaliteten på de arrangementene vi 
gjennomfører. 
 
Arrangementet ble avholdt på Trondheim klatresenter (TKS). 
 
Hoveddommer: Arve Stavø 
Rutesettere: Martin Mobråten og Kenneth Elvegård 
 
Antall deltakere: 70 
Antall publikum: 200 
 
Økonomisk gikk arrangementet med overskudd. Se mer omtale i under økonomi. 
 
Trondheim klatreklubb vil takke Trondheim klatresenter for et meget godt samarbeid!  
 

5.5 TrønderCup 2018 

10 desember arrangerte Trondheim klatreklubb årets siste Trøndercup. For første gang ble 

det kjørt en konkurranse med både tau og buldring. Tilbakemeldingene fra utøverne var 

veldig positive. Lars Arne Bø var arrangementsansvarlig. 
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50 barn og unge fra hele regionen deltok. Hele 20 stk fra TKK deltok. I tillegg var det barn fra 

Håmmårn klatreklubb, Steinkjer klatreklubb, Stjørdal klatreklubb, Orkla, Kattem, Selbu og 

Værdal.  

Følgende pallplasseringer fra TKK. 

Jenter 11-12 år. 

1. Frida 

2. Kaia og Iselin (delte 2 plassen) 

Gutter 11-12 år 

1. Gard og Are (delte 1 plassen) 

Vi gratulerer Kaia og Are som vant sine klasser i 

Trøndercupen sammenlagt. 

 

Bilde fra den yngste klassen i Trøndercupen i Trondheim 

5.6 Klatretinget 2018 

Tinget ble avholdt på Gardermoen 14. april 2018. Klubben var representert med styreleder 

Hans Petter Wollebæk. Den viktigste saken som ble diskutert var Strategiplan for NKF 2018, 
og valg av nye representanter til styret NKF.  
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Klubben er veldig glad for at Laura Gürtler ble valgt som styremedlem.  

5.7 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.  
 
I 2018 har vi leid ut tårnet seks ganger, med en total leieinntekt på 16.200,-. Vi har inngått 

utleieavtale med Høyt og Lavt for 2018 og 2019. Det er bare små kostnader på tårnet i 2018. 

Det er kjøpt inn batterilader og ny startfunksjon på hydraulikk. Tårnet står lagret på Høyt og 

Lavt.  

Utleie klatretårn 2016 2017 2018 

Antall utleier 8 7 6 

Inntekter 50.850,- 48.700,- 18.700,- 

Utgifter 6.355,- 
(hovedsakelig lønn) 

18.038,- 
(hovedsakelig lønn) 

600,- 
 

 

5.8 Feltutvikling 2018 

Klubben har med Lars Audun Nordnes i spissen vært med på utvikle Storvika, Stjørdal.  I dag 

består feltet av ca 10 ruter. 10 nye ruter skal etableres i 2019. Dagens ruter er gradert fra 5 

til 7. I 2019 vil også ruter med grader opp til 8+ etableres. Utviklingen av feltet skjer i 

samarbeid med Stjørdal Klatreklubb og Tindegruppa. 
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6. Klatring for alle 
Klatring for Alle er Trondheim Klatreklubb sitt tilbud for klatrere med syns- eller 
bevegelsesnedsettelser (paraklatring), og ble startet opp i april 2016. Gruppen trener 
ukentlig (torsdager, kl. 18-20) både med tauklatring og buldring, og følges opp av Sunniva 
Tronsen, Maja Meland, Laura Gürtler og Andreas Hauge Larsen.  
 
Gjennom paraklatring gjør Klatring For Alle gledene og mestringen klatresporten byr på 
tilgjengelig for alle, uansett funksjonsnivå. Per i dag består gruppen av 10  klatrere i alderen 
10-50+. 
 
Klatring for Alle var på besøk i Høyt&Lavt parken i mai  for å markere 2års-jubileum av 
gruppen. Ivrige deltakere trosset regnvær og utfordret seg selv og andre i mange av parkens 
løyper.  I 2018 ble ingen paraklatrekonkurranse arrangert. Den neste 
paraklatrekonkurransen arrangeres ifm med NM i buldring i Trondheim i mars 2019.  
 
 

 
Fornøyde klatrere trosser regnværet! 
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7. Konkurranser, deltakelse og prestasjoner av klubbens deltakere 
 

7.1 Deltakelse og resultater NC, NM og Nordisk mesterskap 2018 

Det har vært deltakere fra Trondheim klatreklubb på alle Norgescup og NM i både tau og 

buldring i 2018. Det ble det avholdt 2 NC i tau, og 1 NC i buldring. I tillegg ble det avholdt NM 

i begge disipliner og NM i Speed. Det ble avholdt Nordisk mesterskap i buldring og tau. 

2018 har vært et veldig godt år for våre konkurranseklatrere. Ser vi deltakelse i NC, NM og 

Nordiske mesterskap under ett har klubben sanket 8 gull, 5 sølv og 6 bronsje. I løpet av 

sesongen 2018 har vi hatt 30 finalister. 

Tabell 1: Oversikt resultater utøvere i Trondheim klatreklubb 2018 

 

NC buldring i Trondheim deltok 10 utøvere. Fire kom til finalen. På pallen kom Nora med 3. 
plass og Mia på 1. plass.  

NM buldring i Stavanger deltok 14 utøvere. Seks kom til finalen. På pallen kom Nora med 2. 
plass, Emma med 3. plass og Maria på 3. plass. Mia og Tarjei ble Norgesmestre. Vi gratulerer! 
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Glade NM utøvere på pallen i Stavanger! 

 
NC tau i Leknes deltok 3 utøvere, der alle kom til finalen. På pallen kom Emma med 2. plass. 

NC tau Haugesund deltok 4 utøvere, der alle fire kom til finalen. På pallen kom Emma med 2. 

plass, Tuva med 3. plass og Mia på 1. plass.  

NM tau i Sogndal deltok 10 utøvere, der ni kom til finalen. På pallen kom Emma med 3. plass 

og Maria med 2. plass. Mia og Martin ble Norgesmestre. Vi gratulerer!  

NM speed i Sogndal var det bare Emma som deltok. Hun kom på 3. plass. 

 
Emma NM 3. plass   Mia Norgesmester    Martin Norgesmester 
 
Nordisk mesterskap i buldring Helsinki deltok fire utøvere, og alle kom til finalen. Emma ble 
Nordisk mester. Vi gratulerer! 
 

 
Emma Nordisk mester buldring, Helsinki 
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Nordisk mesterskap i tau Århus deltok Emma og Mia. Begge ble Nordiske mestere. Vi 
gratulerer!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Emma Nordisk mester tau, Århus 
 
 

Mia Nordisk mester tau,  Århus 
 

7.2 NKF utviklingslag og landslag 2018 
 
Følgende klatrere ble i 2018 tatt ut på utviklingslag og landslag: 
Landslag: Mia og Emma 
Utviklingslag: Nora 
 

7.3 Internasjonale konkurranser 2018  
 
Tre utøvere i klubben har deltatt i europacupen 2018. 

Mia og Emma har deltatt på flere konkurranser i 

europacupen, EM og VM i Moskva 2018. Nora deltok på 

europacupen i Sofia, Bulgaria. 

Mia kom på 14. plass i EM tau i Imst. 

I VM kom Emma til semifinale i både buldring og tau. Det 

er de 26 beste som kvalifiserer seg til semi. 

Emma i semi, VM Moskva 2018  

8. Vertikale gleder i Granåsen 
Trondheim klatreklubb har også i 2018 vært representert i brukergruppen som har arbeidet 
fram en funksjonsbeskrivelse for Granåsen. Vi har redegjort for våre spesielle behov, og 
hvordan vi kan samhandle med andre aktører. Våre aktiviteter er tenkt plassert tilknyttet 
bygging av en stor fotballhall.  
 
Etter at VM ikke ble tildelt Trondheim har prosessene i Granåsen stoppet litt opp. Det er stor 
usikkerhet om når hallen skal bygges og hvordan den skal finansieres.  
 
Klubbens representanter har god dialog med idrettsrådet, og de gir oss god støtte i arbeidet.  
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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 2018, 
men det er fortsatt endel eksemplarer igjen. Vi mottok en forsendelse på 500 eksemplarer 
med førere den gangen vi bestilte de. De resterende 500 lå på lager i Oslo. Styret var i fjor i 
kontakt med Boltefondet om å få tilsendt resten av førerne. De hevder at disse ble sendt til 
Trondheim klatreklubb for lenge siden. Dessverre finnes det ingen dokumentasjon på dette, 
verken i postvesenet eller hos Boltefondet. De 500 førerne er derfor avskrevet som tapt. 
 
I 2018 ble det ikke kjøpt inn nytt utstyr. 
 
Det er laget en oversikt over klubbens eiendeler. Denne oversikten oppdateres fortløpende 
og legges ved årsregnskapet. 
 

10. Økonomi 2018 og forslag til budsjett 2019 
 

10.1 Resultat 2018 
Klubben startet 2018 med kr 375.715,55 på konto. Ved utgangen av året hadde vi kr 
357.035,62. Dette utgjør et underskudd i regnskapsåret 2018 på kr 18.670,93.  
 
Når årsmeldingen sendes ut står det et negativt resultat på 14.554,93, dette skyldes en 
teknisk feil i regnskapsprogrammet og vil bli korrigert til årsmøtet 28/3.  
 
Vi har inntekter på utleie av klatretårnet (ca 15.000,-) og dugnadsarbeid Trondheim Rocks 
(6.375,-) som hører med på 2018, men som er bokført i 2019. Så vi gikk i praksis med et lite 
pluss resultatmessig i 2018.  
 
De store inntektskildene er kontingent, sponsor og støtte og inntekter i forbindelse med 
Norgescup og Trøndercup.  
 
NC i februar gikk med et overskudd på ca 40.000. Hovedinntektene er støtte og 
sponsormidler, deltakeravgift, inngang og kiosk.  
 
På Trøndercup i desember ble det et lite overskudd på rundt kr 8000,- 
Paraklatrekonkurransen som vi arrangerte samme helg inngår i regnskapet for Trøndercup. 
Vi tror det er potensiale for å få inn mer sponsormidler/støtte fra både det offentlige og 
private aktører til Trøndercup i 2019. 
 
Hvis det jobbes mer aktivt med utleie av klatretårnet i 2019, er det også muligheter for å øke 
inntektene der.  
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De største driftskostnadene for klubben i 2018 var lønn til trenere på Klatring for alle og til 
juniortreningene, og dekning av reiseutgifter til våre utøvere i forbindelse med 
konkurranser: 
 

● Lønn, juniortreninger: 86.303,- 
● Lønn, Klatring for alle: 32.543,- 
● 49.000,- i reiseutgifter.  

 
Årsmøtet i 2018 besluttet å videreføre refusjonsordningen fra 2017 med å dekke kr 1000,- i 
reiseutgifter pr konkurranse utenfor regionen pr utøve,  uten at de må søke om refusjon. Vi 
har hatt mange med på konkurranser også i 2018. Spesielt inntektene vi har hatt i 
forbindelse med konkurransene vi har arrangert har gjort det mulig å gi ut denne støtten.  
 

10.2 Forslag til budsjett 2019 
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10.3 Resultatregnskap og budsjett 2018  
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Trondheim, 11. mars 2019 

  

Leder: Hans Petter Wollebæk 

Kasserer: Mari Fosbæk Eriksen 

Styremedlem: Eirik Skar 

Styremedlem: Laura Gürtler 

Styremedlem: Tarjei Hamre 

Styremedlem: Lars Arne Bø 

Styremedlem: Johan Gunnerud 

Styremedlem: Odin Dragsten 
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