
Årsberetning 2021 Kristiansund Fjellklubb

1. Investeringer

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

mottatt endel utstyr vederlagsfritt fra NAV

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

ekspansjonsbolter, 32000,- Vinkelsliper, 5000,- batteripakker 1600,-

c. Sendt en person på ruteskruer instruktørkurs i Oslo (Ronny Neergaard)

2. Hula

a. Antall besøkende i 2021 var ca 7000 (ish)

b. Begrenset åpning grunnet Covid 19

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

d. Moonboard populært tiltak

e. Barneklatring er fortsatt populært.

f. Dugnad med vask og skruing av ruter.

g. Det har vært samarbeid mellom  Fire og Nordlandet psykiatriske, Atlanten Vgs.,

Studentskipnaden i Ksu, Frilufstrådet med Fjellklubben vedr. klatring i hula.

3. Medlemmer

a. Klubben har nå 229 registrerte medlemmer

b. 202 betalt medlemskap

c. 27 registrerte som ikke betalte kontingent.

d. Treningsavgift må eksplisitt bes om gjennom min idrett

4. Administrativt



a. Stor arbeidsbelastning på deler av styret med realisering av Kristiansund Klatresenter

b. 8 styremøter gjennomført.

c. Klatrefører utsolgt.

d. Kjøpt inn krans til bisettelse til Bernhard Kriegeskorte.

e. Google drive brukes som dokumentarkiv

5.

6. Arrangement

a. Kristiansund Fjellklubb har ved flere anledninger gjennomført klatring for flere klasser fra

Allangen skole, Averøy ungdomsskole, Bruhagen barneskole, Dahle Barnehage.

b. Møre og Romsdal friluftsråd – 20 barn i høstferien

c. Barnebursdag

d. Klatredag med Arena

e. Friskliv og mestring

f. Minnestund Bernhard

g. 2021 Arrangementer:

- Juletrefest ble endelig holdt igjen på hos dykkerklubbens lokaler

7. Kristiansund Klatresenter

a. Åpner i april 2022

b. Egne priser og egen styre

c. Stor dugnadsinnsats

8. Dugnader

a. Generell deltakelse på flere arrangementer

b. Det er boltet nye ruter på Bremsneshatten, Kvitnes, Meisveggen, Smørvik.



9. 17. mai-komité

a. Fikk ny fane fra Kruse & Larsen. Båtparade. Samling på Smørvik.

10. Kurs/diverse

a. Grunnet covid-19 har flere kurs blitt avlyst. Det har blitt avholdt 6 brattkortkurs i 2021

b. Trenerkurs 1 kurs.

c. Klatreleder inne kurs.


