
ÅRSBERETNING STJØRDAL KLATREKLUBB 2019 

 

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 31.12-19 er 348 

Kontingent sendes ut i Januar, purring i Februar. Faktura sendes ut til nye medlemmer kontinuerlig. 

 

Økonomi 

SKK hadde i 2019 et overskudd på 176,33kr. 

Noen uforutsette utgifter pga manglende betalte fakturaer fra 2018. 
 

Barneklatring 

Barneklatring foregår som vanlig på Torsdager 17:30 – 19:00. Trener er Maria Eimhjellen. Pris 550kr. 

Hadde i starten på Vår-sesongen 18deltagere, men et par valgte å slutte etter kort tid pga andre 

fritidsaktiviteter. Tok ikke inn flere. 

På høstpartiet hadde vi 17 deltagere ved sesongstart, men 3 gikk pga alder over til Treningsgruppa. Tok inn 1 

underveis etter høstferien, samt 1 person startet, å fikk prøve 3 uker før jul.  

Hatt mange deltagere på samtlige TrønderCup med gode resultater å stor progresjon.  

 

Treningsgruppa 

Fast treninger 19-21 på Mandager. Pris 650kr. Yngve Trang hadde treningene på Vårsesongen 2019, men pga 

skole og flytting tok Stian M.Jullum over på Høstsesongen. 

Treningsgruppa er et klatretilbud for ungdommer mellom 13-18 år. Treningsavgift er 650,- 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. Stian 

Jullum tok over som trener 02.09.2020 etter Yngve. Det er en god spredning i alle aldersgrupper og det er et 

godt miljø og samhold i gruppen. 

 

Konkurranser 

Vi deltatt på samtlige TrønderCup konkurranser i 2019; Orkanger, Stjørdal, Selbu, Steinkjer, Levanger og 

Trondheim. Godt oppmøte og fine resultater. Ungene har bra progresjon og viser en større innsats på 

treninger fordi de ser forbedringspotensialene sine. 

TrønderCup på Stjørdal ble gjennomført fint med bra deltagelse. Tjente litt på kake/kaffe salg. 

 

Arrangement 

SKK har gjennomført 2 arr. i 2019. (1 i forbindelse med en konkurranse i regi av Torgkvartalet, og 1 

med gutter 16 fotball fra Hegra) 

Sum inntekt arr 5500. 
Vi var også med på Magisk Fritid den 31.August, hvor vi stilte med klatretårn som ungene kunne prøve. 

Dette var nok det mest populære innslaget å vi sto konstant fra 12-16 å sikret unger. Trenger flere til å hjelpe 

til neste år. Leide klatretårnet gjennom Trondheim Klatreklubb som forvalter det for NkF. 

 

Klatringens Dag 

Ble ikke avholdt i 2019. 
 

Årets Julebuldrekonkurranse 

På grunn av korte frister ble årets julebuldre konkurranse holdt på Grip Stjørdal. Utgiftene ble større enn 

forventet med 7000kr. Dette inkluderte ruteskruing, oppteiping og lukket hall, inngang kun for klubbens 

medlemmer. Etterfulgt av Pizza og premieutdeling på Napoli.  

Sponsorpremier fra; VPG, DNB, BigBite, Boots, Jan Sakshaug, Egons, Grip og Prøven Motortrade AS. 

Antall påmeldte; Barn tom. 18 år – 24stk. Voksne – 22stk.  

 

 



Kurs 

SKK har pr. utgangen av 2019, 7 instruktører som er godkjent klatreleder inne. Alle instruktører har signert 

avtale med SKK om mandat og forpliktelser jmf. aktiviteter i klubbregi. I 2019 Ble det planlagt 7 brattkort 

kurs, der to ble avlyst på grunn av få påmeldte. Det ble også i starten av 2019 gjennomført et klatreleder kurs 

med intensjon om å få rekrutert flere godkjente klatreledere til klubben. 

 

 

HMS 

Ingen gjennomførte HMS kurs i år. 

 

Ruteskruing 

Er skrudd regelmessig gjennom året, bra jobb av ruteskruere. Trenger litt lettere ruter på kurs-veggen. Ble 

bestilt opp klatretak for 31’766kr i desember, utgiftene kommer på 2020 budsjettet. 

Ble også skrudd litt nye ruter til TrønderCup som i ettertid ble rettet litt på for at de skulle fungerer for LED 

klatring.   

Ruteskruerne har i løpet av året som gikk satt i overkant av 40 nye ruter til glede for store og små 

brukere av klatreveggen. Laget har i 2019 bestått av Håvard,  Daniel,  Kristin,  Svein Olav  og Jon. 

Stjørdal kommune har bidratt med vasking av klatretak.  

Vi ser frem til å motta en forsendelse med nye klatretak fra Vpg, slik at vi kan tilby nye og spen-

nende utfordringer til klassemiljøet utover vinteren og våren.  
 

 

 

Idrettsrådet 

Fått bedre kontakt med Idrettsrådet, de skal i 2020 hjelpe oss å se på muligheten for å få fast leie av hall til 

treninger Mandag 19-21 og Torsdag 17:30 – 19 med lukket hall. Alle andre klubber i kommunen har fast 

hall-leie, så bare rettferdig at vi også får dette.  

 

Salg av klatreklær 

Ble bestilt opp klatreklær i Januar, Mars og Desember. Solgt 31 gensere og 30 t-skjorter. Fortjeneste 2900kr. 

(de som er solgt i desember vil ikke bli betalt før i 2020) Kjempefornøyd med at så mange vil ha klatreklær 

så vi representerer klubben.  

 

Innkjøp Klatreutstyr 

Det er i 2019 kjøpt inn 23 par nye klatresko i ass. størrelser til primært bruk i kurssammenheng. Disse er av 

typen MadRock Armadillo, og er laget med nybegynnere i tankene der gummisålen og tåboksen er veldig 

slitesterk. Det er også kjøpt inn 5 60m 10.2mm tau som er kappet til 10 30m tau for bruk i klatrehallen i 

organisert aktivitet. 

 

Utdanning/Opplæring 

Utdannet 5 nye instruktører, 3 er aktive. 

 

Julebuldrekonkurranse  

Julebuldringen i 2019 ble avholt på Grip Klatring i år pga korte tidsfrister. Vi leide hele hallen så vi hadde 

den helt for oss selv, suksess. 44stk som var med på buldring og 36 som ble med på Pizza. Kjøpte 

julestrømper til ungene istedenfor medaljer. Vi fikk også kjempegode premier, lurt å ta kontakt med f.eks 

VPG å lignendes nettbutikker for sponsorpremier, fikk f.eks 2 par klatresko fra VPG i tillegg til andre ting. 

Får ta ny avgjørelse når det nærmer seg om vi gjør det på samme måte neste år.  

 

 

 

 


