
Årsmelding 2019 Kristiansund Fjellklubb 

 

 

1. Investeringer 

a. Klubben har kjøpt inn flere tak til moonboard, nye tau, flere seler, flere tak til Hula, 

bolter til nye ruter utendørs herunder limbolter og ekspansjonsbolter, kr 18 000,- 

b. Kr 6 000,- til julebord 

c. Kr 18 000,- i rekvisita til dugnad i Hula 

d. Kr 2 200,- til kjøp av ny bormaskin 

2. Hula 

a. Antall besøkende i 2019 var ca 9 500. 

b. Nye ruter skrudd, både for buldring og sport. Høyt fokus på buldring 

c. Barneklatring er fortsatt meget populært. Merker at flere foreldre har tatt kurs. 

d. Dugnad med vask og skruing av ruter.  

e. Rydding og generelt vedlikehold er blitt bedre. Svært god innsats fra Hulekomitéen. 

3. Medlemmer 

a. Klubben har nå 235 registrerte medlemmer,  

b. 156 betalt medlemskap 

c. 109 registrerte som ikke betalte kontingent. 

d. Treningsavgift må eksplisitt bes om gjennom min idrett 

4. Administrativt 

a. Ekstraordinært årsmøte gjennomført, buldreanlegg i regi av privat aktør som agenda.  

b. Avtale for bruk og drift av sanitæranlegg videreført for 2 år 

c. 6 styremøter gjennomført. 

d. Gjennomført salg av klatrefører til inn- og utland 



e. Søkt ulike tilskudd 

5. Velferdsarrangement 

a. Nordmøre og Romsdal friluftsråd – 20 barn i høstferien 

b. Arrangementer for funksjonshemming, psykisk og fysisk 

c. Barnas turlag gjennomført i Hula og på Bremsneshatten. 

d. Klatrefestival på Bremsneshatten – regnvær med noe mindre oppslutning enn fjorårets 

e. Flere barnebursdager gjennomført – klubben ønsker å satse kommersielt på dette.  

f. Julebord ved dykkerklubben – nok en suksess. Mye kake til overs. 

g. Fellesklatring utendørs med klubbens medlemmer 

h. Lanseringsarrangement av klatrefører 

6. Dugnader 

a. Nye titanbolter på Storveggen (delvis) 

b. Bolting i regi utekomitéen 

c. Hula rengjort før vårsesongen  

d. Dugnad i forkant av julebord 

e. Generell deltakelse på flere arrangementer 

f. Spleis-dugnad igangsatt av Ingar Hannasvik: 21.000 kr til oppgradering av Hula 

7. 17. mai-komité 

a. Klubben stilte i borgertoget med egen fane.  

8. Kurs/diverse 

a. Flere brattkortkurs (nå sikringskurs) gjennomført i Hula 


