
ÅRSBERETNING STJØRDAL KLATREKLUBB 2022

Styret har bestått av Maria Eimhjellen, Emily Bergquist, Annika Bergquist, Inga Stokke og Ankie 
Kongshaug.
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 uten 
store forandringene.

Medlemmer
Antall medlemmer pr 31.12-22 er 272.
Kontingent ble sendt ut i Mars.

Økonomi
SKK hadde ved årsslutt 2022 391'513,40kr på konto. Å et budsjettresultat på +38'740,86kr.

Barneklatring
Trener er Maria Eimhjellen, Pris 850kr. (med gebyr fra Spond på 24kr)
Er ei fin solid gruppe med litt nytt påfyll og noen frafall Med innkjøp av assisterende taubrems har 
vi også fått flere opp på sikring, noe som gir ungene en følelse av mestring og utfordring, uten å 
måtte sette sikkerheten i fare. Har også deltatt på 4 TrønderCup konkuranser, med varierende grad 
av oppmøte.
Erle Emily er blitt med som assistent, og Annikka Bergquist er ansvarlig instruktør når jeg selv ikke
er tilgjengelig.

Treningsgruppa
Treningsgruppa er et klatretilbud for ungdommer mellom 13-18 år. Treningsavgift er 950,- pr. 
halvårlig termin. Treninger foregår på mandager kl.19-21. Gruppen har en kapasitet på 20 
medlemmer, men har holdt seg stabilt på 17 medlemmer over tid. Dette mye på grunn av at 
rekruttering skjer fra barnegruppa.Det er en god spredning i alle aldersgrupper og det er et godt 
miljø og samhold i gruppen 

Konkurranser
I 2022 har vi deltatt på 4 TrønderCup konkuranser med varierende deltagelse. Men vi stiller sterkt 
og har gode resultater. 

Arrangement
Ingen arrangement avholdt bortsett fra Julebuldring.

Klatringens Dag
Ikke avholdt.

Årets Julebuldrekonkurranse
Den 19. november 2022 arrangerte klubben julebuldring på Grip. Det var 31 påmeldte. Mellom 
slagene kunne folk kose seg ved kakebordet, og diskutere beta over en kopp kaffe.
Nesten halvparten av de påmeldte befant seg i pondus-klassen (dvs 31+), og 11 stk i klassen 0-12 
år. Vi får håpe at flere av ungdommene 13-30 vil være med neste gang.
Etterpå var det premieutdeling med mange fine premier fra blant annet VPG på Napoli. Sultne 
klatrere fylte magene med pizza, og tilhørende drikke før vi avsluttet arrangementet.

Kurs
1 kurs ble holdt med 3 deltagere i August, hvor 1 av deltagerne begynte på treningsgruppa. Dette 
kurset ble kjørt med kun 1 instruktør; Maria Eimhjellen.



HMS
Ingen gjennomførte HMS kurs i år.

Ruteskruing
Ruteskruerne fortsetter å levere en jevn strøm av nye utfordringer til glade klatrere i Stjørdalshallen.
2022 har bydd på litt enklere arbeidsvilkår enn de foregående sesongene, som ble preget av 
nedstengning og begrenset tilgang til klatreanlegget. Vi er nå oppe i vanlig takt på utskiftninger og 
har som mål å få rotert alle rutene i løpet av sesongen. Klubben har anskaffet to slagtrekkere for å 
lette arbeidet for de som ikke stiller med eget utstyr. Noen nye klatretak og bolter har også blitt 
kjøpt for å supplere utvalget. Teamet i 2022 har bestått av Elin Sæther, Håvard Flatmo, Kristin 
Honne og Jon Torgeir Honne.
Stay strong and climb on!

Det ble også brukt 10'000kr på å leie inn eksterne ruteskruere for å nyskru hele buldrerommet i 
November. Vi fikk da endelig opp klatretakene fra Arctic Grips. Skruere var Elin Sæther og Eirik 
Holm.

Idrettsrådet
Jobber med Idretssrådet for å få ned hallleie på lik linje med handballflatene.

Salg av klatreklær
Det ble bestilt opp klatreklær i November. I denne omgangen fikk vi også oppgradert utvalget til å 
gjelde hettejakker, noe som slo an. Fine hettejakker med glidelås på lommer.

Innkjøp Klatreutstyr
Det er kjøpt inn 12 geometriske assisterte taubremser i henhold til målsetting og visjon fra NKF, om
at all organisert klatring innendørs skal være obligatorisk med geometrisk assisterte taubremser. 
Dette for å redusere ulykker og nestenulykker, spesielt i forbindelse med brattkort kurs og 
aktiviteter med uerfarne, inkludert barn og unge. SKK innførte dette kravet for barn og unge fra 1. 
januar, og har gjennomført brukerkurs på alle deltagere i organiserte klatregrupper for de under 18 
år. Det er også kjøpt inn 2stk 200m ruller med tau.

Utdanning/Opplæring
Ingen aktivitet.


