
Årsmelding 2021 Kristiansund Fjellklubb

1. Investeringer

a. Klubben har kjøpt inn diverse utstyr til bruk i hula, som seler, sko og taubrems

b. Det er investert i en del bolter til nye ruter utendørs, herunder limbolter og

ekspansjonsbolter, kr 18.000,-.

c. Kr 72 000 i tjukkaser i Hula

d. Det ble investert i et nytt 20 graders moonboard. Vi fikk innvilget 50.000,- i TEFT midler

fra Sparebanken Møre i forbindelse med investeringen.

2. Hula

a. Antall besøkende i 2020 var ca 10 000 (ish)

b. Stengt i perioder grunnet covid19. Fulgt lokale og nasjonale smittevernsregler.

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

d. Moonboard populært tiltak

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

f. Dugnad med vask og skruing av ruter. Rydding og generelt vedlikehold er blitt bedre.

g. Det har vært samarbeid mellom NAV og Fjellklubben vedr. klatring i hula.

3. Medlemmer

a. Klubben har nå 280 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: Skal klubben investere og satse på nytt klatre,-

buldreanlegg i Ello-bygget. Enstemmig vedtatt.

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



c. 12 styremøter gjennomført.

d. Snart utsolgt for klatrefører: solgt ca 580 av 600. Mottatt spillemidler for utarbeidelsen

av klatrefører på kr 124.000,-.

e. Det ble ordnet med betaling ved Vipps.

f. Visma er tatt i bruk som faktureringssystem

g. Trello er tatt i bruk som administrasjonsverktøy for styret

h. Google drive brukes som dokumentarkiv

5. Arrangement

a. Kristiansund Fjellklubb har ved flere anledninger gjennomført klatring for Averøy

Ungdomskole og Averøy Barneskole.

- I 2020 var 23 personer fra 10. klasse ivrige på å tilegne seg kunnskap om intro- og

topptauklatring.

b. Møre og Romsdal friluftsråd – 20 barn i høstferien

c. 2020 ble et dårlig år for velferdsarrangement, da både julebord og klatresamling på

Bremsneshatten ble kansellert. Vi håper på et bedre 2021.

6. Nyvegg

a. Dialog med tilbydere. André kontakter Ziko med forespørsel om pris og befaring.

b. Wilhelms Dahls vei – Invito AS aktuell.

c. Andre potensielle lokaler i nærmiljøet ettergått.

d. Det ble utarbeidet sponsormateriell, og opprettet både kontakter og avtaler.

e. Detaljert investeringsbudsjett nytt klatresenter utarbeidet

f. Detaljert driftsbudsjett nytt klatresenter utarbeidet.

7. Dugnader

a. Nye titanbolter på Storveggen

b. Nytt 20 graders moonboard bygd i hula

c. Generell deltakelse på flere arrangementer

d. Det er boltet nye ruter på Bremsneshatten og på Kvitnes.



8. 17. mai-komité

a. Grunnet covid-19 situasjonen ble det avholdt båt-tog langs sjøen i Kristiansund. Jan Erik

Larsen hadde med fanen til fjellklubben.

9. Kurs/diverse

a. Grunnet covid-19 har flere kurs blitt avlyst. Det har blitt avholdt 4 brattkortkurs i 2020.


