
Klatreklubben Ålesund, Årsmelding 2014

Styret har bestått av
Leder: Arve Kylling
Nestleder: Camilla Gjørtz
Sekretær: Odd Inge Giskegjerde
Kasserer: Kyrre Søholt
Utleieansvarlig: Georg Michaelis
Inneveggansvarlig: Sten Aagard
Uteansvarlig: Øyvind Habberstad

Medlemsmasse
Klubben hadde  380 registrerte medlemmer ved utgangen av 2014, en økning fra 246 medlemmer i 
2013, 221 medlemmer i 2012, og 170 medlemmer i 2011.

Styremøter
Styret har i løpet av året avholdt 9 styremøter.

Økonomi
Klatreklubben har hatt økt aktivitet i løpet av året. Driftskostnaden er endret med ca. 257 775 fra 2013, 
mens inntektene økte med ca. 145 383. Totalt sett gikk klubben med et overskudd (driftresultat) på kr 
66 532,83. Årsresultat etter avsetning kr 79254, 23.

Klatre- og buldreveggen
Selvstendige grupper for bygging av treningsloft over buldreveggen og ny flatvegg er opprettet og gitt 
budsjett og fullmakt til å bygge disse. Festene for sikringsnett er flyttet slik at det er bedre plass ved 
eksisterende vegger. To nye toppfester er montert på toppveggen.

Aktiviteter
Det har vært stor aktivitet i tau- og buldreveggen. Avtale med Sparebanken Møre Arena om tilgang til 
klatreveggen sommerstid ble videreført fra 2013. Klatreveggen ble renovert før sommeren med 
nedskruing og vasking av klatretak. I tillegg ble nye klatretak innkjøpt.  Innleid ruteskruer skrudde opp 
nye ruter. Nytt dekke ble lagt på madrass foran buldreveggen.

Ordningen med daglig leder ansatt på deltid er videreført. Det er gjennomført en rekke innføringskurs i 
klatring, med 6 deltagere i snitt per kurs. 

Det er ryddet opp i medlemsregisteret til klubben. All klubbrelevant elektronisk dokumentasjon er lagt 
på klubbens Dropbox. Kassaapparat er innkjøpt for å lette registrering av innbetalinger ved inneveggen.



Klubben fikk utdannet en ny instruktør.

Den tradisjonelle Holefesten ble avholdt 09.05.2014 med omlag 29 deltakere. 

Den årvisse Romsdalsturen fant sted 20-22 juni, men var dessverre litt regnvåt.

Klatreklubben arrangerte NM i tauklatring 22. november.  Det var totalt 77 deltakere, hvorav 8  fra 
Klatreklubben Ålesund.  Marie tok sølv i yngre jr jenter. og Malin sølv i dameklassen. NM ble avsluttet 
med bankett for deltakere og frivillige. Et stort dugnadsarbeid ble gjennomført i forkant, under og etter 
arrangementet. Blant annet ble samtlige kortslynger sjekket og skiftet hvis nødvendig. Samtlige 
klatretak ble skrudd ned og vasket. Ruteskruerne holdt ruteskruerkurs etter NM og skrudde også opp 
samtlige NM-ruter og en rekke nye ruter.

Forslag til årsplan for 2015 er utarbeidet.


