
ÅRSBERETNING STJØRDAL KLATREKLUBB 2020 

 

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

Røddesnes. 

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. Det har vært et rolig år med 

lav aktivitet pga stengt hall og mange restriksjoner. 

 

Medlemmer 

Antall medlemmer pr 31.12-21 er 302. 

Kontingent ble sendt ut i Mars, ble ikke purret på før i November 2021 pga stengt hall og lite 

aktivitet.  

 

Økonomi 

SKK hadde i 2021 et overskudd på 32’649.29kr. 

 

Barneklatring 

Trener er Maria Eimhjellen, Pris 550kr.  

Vi startet opp med treninger på Onsdager pga samme restriksjoner som året før. Fikk inn et par nye i 

løpet av året, men hovedsakelig hatt de samme deltagerne som tidligere. Sporadisk oppmøte 

igjennom året pga korona. Vært kun vært et par avlysninger pga korona, så sluppet heldig unna. 

Gjennomført 33 treninger i 2021. Vikar, Annika Bergquist.  

 

Treningsgruppa 

Treningsgruppa har vært litt preget av oppstart og nedstenging som følge av korona. Treninger er på 

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

reta rekruttering i et nok et vanskelig år. Gruppen har i dag 14 aktive medlemmer, en trener og to 

frivillige instruktører. Prisen er 650kr 

 

Konkurranser 

Ingen konkurranser i 2020 pga korona i vår hall, men vi deltok på Trøndercup i Orkanger og 

Trondheim. 

 

Arrangement 

Ingen arrangement avholdt bortsett fra Julebuldring. 

 

Klatringens Dag 

Ikke avholdt pga korona. 

 

Årets Julebuldrekonkurranse 

Årets julebuldring ble igjen avholdt på Grip med 47påmeldte til selve konkurransen og 39 som ble 

med på pizza på Napoli. Med gode sponsorer ble det uttrekspremier på alle som deltok. Sponsorer; 

Dromedar, Germitos, Navasport, Sport1, Stjørdalshallen, VPG og Stjørdal Klatreklubb. 

 

Kurs 

1 kurs ble holdt med 8 deltagere i August, hvor 4stk ble med videre på vår treningsgruppe for 

Ungdom. Kursholdere var Ankie Kongshaug og Maria Eimhjellen.  

 

HMS 

Ingen gjennomførte HMS kurs i år. 

 



 

Ruteskruing 

Ruteskruer-teamet i 2021 har bestå av Håvard, Elin, Kristin og Jon. Aktiviteten har det siste året 

vært noe mer begrenset enn vanlig på grunn av perioder med koronarestriksjoner og begrenset ad-

gang til klatrehallen. Dette har resultert i at omløpstiden på noen av rutene har vært lenger enn ett 

år, og at vi som skrur har følt oss litt rustne etter lange avbrekk. Vi ser frem til å kunne holde på mer 

jevnlig og levere et stadig tilsig av nye ruter utover i 2022.  

I 2021 fikk vi endelig tatt i bruk seriene med nye tak som ble bestilt på vårparten i 2020, noe som 

har bidratt til større variasjon og nye utfordringer for klatrerne og ny inspirasjon for rutesetterne. 

Det er også gått til innkjøp av en slagtrekker for å lette arbeidet for de som ikke har eget verktøy.  

Vi håper enda flere vil finne veien tilbake til klatrehallen nå som det igjen er fritt frem for de som 

vil klatre, og vi tar mål av oss til å fortsatt levere gode klatreruter for et bredt spekter av brukere. Til 

sist vil vi berømme personalet for at de alltid er velvillige og imøtekommende når vi jobber i hallen.  

På vegne av ruteskruerne: Jon Torgeir Honne 

 

Idrettsrådet 

Lite kommunikasjon i år. 

 

Salg av klatreklær 

Ble gjort et innkjøp av klatreklær i desember, innkjøp for 7080kr. Ved en feil ble denne betalt 

dobbelt opp i desember som vises av regnskap, men den ble tilbakebetalt 23.02.2022. 

 

Innkjøp Klatreutstyr 

Det ble kjøpt inn 4 slyngesett til bruk for uteklatring i Mai for 2717kr. Ble også kjøpt inn buldretak 

fra Arctic for rett under 18’000, disse ankom ikke før i desember pga shippingproblemer. Det har 

også vært etterspørsel av nye klatreseler, tau å bremser så det ble kjøpt inn 22seler i div størrelser, 6 

taubrems med karabiner og 200m tau. 

Det er sendt inn søknad om tilskudd på 33.33% av summen, som tilsvarer 11’797kr. 

 

Utdanning/Opplæring 

Ingen aktivitet pga Korona. 


