
ÅRSBERETNING STJØRDAL KLATREKLUBB 2020 

 

Styret har bestått av Maria Eimhjellen, Emily Bergquist, Annika Bergquist, Inga Stokke, Morten 

Aursand og Stian Kulseth 

Styret har hatt som målsetting å jobbe ut fra planlagt budsjett, finne gode rutiner med tanke på drift, 

samt tilrettelegge for klubbaktiviteter på alle nivå for alle medlemmer.  

 

Medlemmer 

Antall medlemmer pr 31.12-20 er 337. 

Kontingent ble sendt ut i Januar, purringer ble ikke sendt ut pga Covid19.  

 

Økonomi 

SKK hadde i 2020 et overskudd på 32 797,32kr 

 

 

Barneklatring 

Treningene startet som vanlig i Januar på Torsdager 17:30-19:00. Trener er Maria Eimhjellen, Pris 

550kr.  

Siste trening på vårparten var 5.Mars, da det etterpå stengte ned pga korona. Vi fikk ikke startet opp 

igjen før 14.Oktober, å måtte da skifte til å ha treninger på Onsdager 17:30 til 19:00 pga Stjørdal 

Kommune sine koronatiltak. På grunn av en avkortet vårsesong valgte vi å ikke ta betaling for 

høstsesongen, siden de alt hadde betalt fullt for vårsesongen. Oppmøte på gruppa har vært 

varierende, men pr 16.Desember (siste treningsdag i 2020) hadde vi 13 deltagere på gruppa. 

 

Treningsgruppa 

Begynte på som normalt i Januar, men måtte i Mars stenge ned som følge av korona. Trenings-

gruppa fikk starte opp høsten. 

Treninger er på mandager kl. 19-21 og forutsetter brattkort. Det er gjort noen unntak i et forsøk på å 

ivareta rekruttering i et vanskelig år. Gruppen har i dag 14 aktive medlemmer, en trener og to frivil-

lige instruktører. Prisen er 650kr. 

 

 

Konkurranser 

Ingen konkurranser i 2020 pga korona 

 

Arrangement 

Har ikke vært noen arrangement i 2020 

 

Klatringens Dag 

Ikke avholdt pga korona. 

 

Årets Julebuldrekonkurranse 

Ikke avholdt pga korona. 

 

Kurs 

1 kurs ble holdt med 6 deltagere. Instruktører var: Tore Karlsen og Ann Karin Kongshaug. 

 

HMS 

Ingen gjennomførte HMS kurs i år. 

 

 



Ruteskruing 

Vi skrudde ruter i januar og februar. I mars ble det stengt. Corona påvirket også leveransen av nye 

klatretak, som ble sterkt forsinket. I løpet av høsten ble til slutt alt levert, ca 5 måneder senere enn 

avtalt. Aktiviteten med vedlikehold er gjenopptatt nå etter avtale med kommunen. Jeg vil berømme 

personalet i hallen for imøtekommenhet og samarbeidsvilje. Ruteskruerne ser frem til å igjen kunne 

yte den service brukerne av hallen forventer. Mvh Jon  

 

Idrettsrådet 

Kommunikasjon med idrettsrådet er god, legger de ved på kopi når vi trenger deres støtte å det 

virker som de er på vår side. Jobber med dem for å få kommunen til å gå med på at vi skal få leie 

hallen på timessats slik som vanlige baneflater. 

 

Salg av klatreklær 

Ingen klatreklær ble kjøpt inn eller solgt i 2020. 

 

Innkjøp Klatreutstyr 

I 2020 ble det kjøpt inn klatretak for 31.766kr, vi hadde satt av til å kjøpe inn buldretak også, men 

pga korona ble dette ikke gjort.  

 

Utdanning/Opplæring 

Ingen aktivitet pga Korona. 


