Klatreklubben Ålesund, Årsmelding 2015
Styret har bestått av
Leder: Odd-Inge Giskegjerde
Nestleder: Kyrre Søholt
Sekretær: Anita Nordeide
Kasserer: Ann-Kristin Våge
Sosialansvarlig: Asgeir Bakken Rognstad (Silje Henningsen flyttet ikke til Ålesund
som planlagt)
Kurs og opplæring: Johannes Hjertholm, erstattet av Marius Falkevik
Inneveggansvarlig: Sten Aagaard
Uteansvarlig: Øyvind Habberstad
Medlemsmasse
Klubben hadde 259 medlemmer ved utgangen av 2015, mot 380 medlemmer i 2014,
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 stor aktivitet i løpet av året.
Driftskostnaden var kr 479.080.
Driftsinntekter var kr 465 346.
Totalt sett fikk klubben et driftsresultat på kr -13.751, mens renteinntekter gir
årsresultat etter avsetninger på kr -4.757.
Grunnen til underskudd er utgiftene som har påløpt til Kraftloftet og Barneveggen
med hhv kr 55.570 og kr 68.267.
Barneveggen og Kraftloftet
To store prosjekter er fullført, det er Kraftloftet og den nye barneveggen.
Begge deler er store og viktige tilskudd til anlegget.
Åpning av ny barnevegg ble markert med en åpen dag.
Aktiviteter
Det har vært generelt stor aktivitet i tau- og buldreveggen.
Avtale med Sparebanken Møre Arena om tilgang til klatreveggen sommerstid ble
videreført, i 2015 inngikk vi avtale om fastpris også disse månedene.
Det er kjøpt inn mye nye klatretak, til sammen til ca 15 stk 12m ruter. Rutene som ble
skrudd til og etter NM i 2014 henger fortsatt, noen nye ruter er skrudd på dugnad,
innleid ruteskruer skrudde opp ca 5 nye ruter i september.
Ordningen med daglig leder ansatt på deltid er videreført.
Kursaktiviteten var lav på høsten 2015, litt på grunn av manglende organisering, litt
på grunn av akuttmottaksaken. Kursplan er nå lagt for første halvdel av 2016.
Det er ryddet opp i medlemsregisteret til klubben med hard hånd og klubbens
medlemsregister er overført til NIFs løsning KlubbAdmin. Alle medlemskontingenter
blir nå fakturert gjennom Min Idrett og på registrert mailadresse. Medlemskap blir nå
løpende fakturert til det sies opp.
Klubben fikk utdannet fem nye instruktører på nivå Klatreleder Inne, tre av disse er
nå meldt på Trener 1 som avholdes i mars 2016.

Holefesten ble avholdt 8. mai med omlag 25 deltakere.
Romsdalsturen ble arrangert 5.-7. juni med om lag 25 deltakere.
Det ble avholdt uformell buldrekonkurranse 6.februar der ca 50 deltagere møtte. På
kvelden var det invitert til sosial samling med fremvisning av klatrefilmer på
Hoffmann, her møtte ca 25 personer.
Sport
Oda og Marie Aagaard har representert klubben jevnt med meget gode resultater i
Norgescup. Oda vant og Marie ble nr 3 totalt i NC Yngre jenter.
Ivan Kravjansky har deltatt på en Norgescup i buldring for klubben, der han ble nr 4.
Organisert trening
Det har vært avholdt organiserte treninger på mandager for alle med litt
klatreerfaring. Oppmøte har vært varierende, men tilbudet har blitt opprettholdt. Marie
Aagaard har vært trener.
Det er et ønske fra sittende styre å utvikle tilbudet om organisert treningsaktivitet
videre, derfor har det blitt jobbet for å utdanne Trener 1.
Nettside
Klubbens nettside er lagt over på ny løsning som gjør at den blir enklere å oppdatere
og holde ved like. Det er også lagt inn nettbutikkløsning for å bestille kurs og
lignende.

