Årsmelding

2018

Styrets sammensetning
Styreleder:

Ola Roalkvam

Nestleder:

Marius Falkevik

Sekretær:

Kristin Anholt

Kasserer:

Jørn Snorre Øvstedal

Kurs/barngr.:

Jenny-Kristin Seth

Uteansvarlig:

David Koch

Inneansvarlig:

Jennifer Mildenberger

Styremedlem:

Ikke valgt

Styremedlem:

Ikke valgt

Vara:

Ikke valgt

Daglig leder:

Frida Lovise Myklebust

Valgkomite
Leder:

Asgeir Bakken Rognstad

Medlem:

Mads Gausdal

Medlem:

Siri Hjertnes

Vara:

Ann Kristin Våge

Revisorer
Revisor:

Nora Helen Lyng Lyngra

Revisor:

Kyrre Søholt

Medlemstall
Når det gjelder medlemstallet så er dette de som er medlem pr 31.12.18 og har betalt
medlemskontingent til idrettslaget for 2018.

Årstall

Antall

Endring fra fjoråret

2018

289

- 85

2017

374

+ 36

2016

338

+79

2015

259

-121

2014*

380

+143

2013

246

+25

2012

221

+51

2011

170

*Tallene fra 2014 er mest sannyling alle som var oppført i medlemsregisteret i 2014 (både
betalende og ikke betalende). Dette var også tilfellet i årsmeldingen fra 2017, og dette er
dermed korrigert, slik at riktig 2017-tallet er riktig i denne tabellen.

Styremøter
Styret i Klatreklubben Ålesund avholdt ni styremøter i 2018.

Innkjøp
§

Auto-Belay = 66.214,-

§

Utleiesko = 28.736 ,-

§

Høyalter til treningsloft = 4500,-

Nye medlemstilbud
Nøkkelbrikke
Fra januar 2018 hadde vi endelig gleden av å tilby nøkkelbrikker til alle våre medlemmer med
halv- og helårskort (nå periodekort). Nøkkelkortet åpner Klatreklubbens egen ytterdør (på
baksiden av hallen) alle dager mellom klokken 06:00 og 23:00. I løpet av 2018 solgte vi ca.
70 nøkkelbrikker.

Studentpris
Pga. stor økning i pris på treningskort, innførte vi endelig studentpriser med 20 % rabatt på
periodekort og 25 % rabatt på kurs. I 2019 vil vi arbeide ytterligere for å bedre vårt tilbud mot
studenter.

Klatreklubben Ålesund – Medlemsgruppe
Styreleder opprettet i mars denne gruppen for å gjøre det lettere for klatrere i Ålesund å
kommunisere med hverandre. 255 medlemmer per 31.12.2018.
I gruppen kan du:
§

Informere om klatrerelaterte saker

§

Finne klatrepartner

§

Diskutere klatring

§

Avtale klatring/buldring både inne og ute

§

Stille spm. om klatring

§

Planlegge klatreturer (både inn- og utland)

§

Dele kule klatrebilder

§

Annonsere andre begivenheter du mener brukere av gruppen kan ha glede av

§

Bidra til det sosiale klatremiljøet i Ålesund (og ellers på Sunnmøre)

Utendørs klubbklatring
Klatreklubben Ålesund gjennomførte i 2018 felles uteklatring på tirsdager (mai – juni + aug.
– sept.). Dette er et tilbud for alle våre medlemmer, enten du er rutinert eller nybegynner.
Eneste krav er at du må ha brattkort og stille med eget utstyr. Klatreklubben tilrettelegger for
et sosialt møtested, men alle er ansvarlige for egen sikkerhet.
I 2018 ble det ti tirsdagsøkter, og oppmøte var alt mellom 20 stk. (Hylla) og tre stk. (Remme).
Vi viderefører denne ordningen i 2019.

Sosiale arrangement (uten klatring)
§

25.05.2018: Quiz/klatrepils (+ ekstraordinært årsmøte) Ca. 10 deltakere

§

30.08.2018: Åpen dag (gratis). Ca. 80 deltakere

§

13.09.2018: BOKSLEPP // Frå Tindar til Kampesteinar – Ca. 150 deltakere
For de fleste klatrerne på Sunnmøre var nok dette kanskje årets største begivenhet. Vår
alle kjæres Tommy Skeide hadde bokslipp av en klatrefører som kommer til å være
helt sentral for klatremiljøet på Sunnmøre i mange tiår. Klatreklubben Ålesund er evig
takknemlig for alt arbeidet som Tommy og hans gode hjelpere har lagt ned i denne
fantastiske boken, for denne boken tar Klatreklubben Ålesund videre mot nye høyder.
Lenge leve Tommy og Frå Tindar til Kampestaniar!

§

15.11.2018: Reel Rock 13 // Terminalen – Ca. 100 deltakere

§

15.12.2018: Julebord på Anno/Bro. Styret + seks medlemmer.

§

18.12.2018: Klatreklubbens Juleavslutning – Ca. 30 deltakere

Klatresamlinger
§

Flø 4. – 6. mai
Totalt 20 stk var innom Flø i løpet av helgen. Tre stk. overnattet fredag – lørdag, og to
stk. overnattet lørdag – søndag. Ikke helt heldig med været, men på lørdagen ble det
god stemning, og klubben sponset mat og ved til middagen.

§

Romsdalen 15. – 17. Juni
Arrangert sammen med Sunnmørsk Klatreklubb. Klubben leide to hytter, og i tillegg
var det 8-10 telt på Ålesund. Klubben dekket alle utgiftene til medlemmer som sov i
campen. Ca. 25 stk. deltok på fellesmiddag + quiz på lørdagskvelden.

Konkurranser
§

10.02.2018: NC buldring - Trondheim
Marie Aagaard Lauridsen tok 3. plass (totalt 17 deltakere) i klassen eldre jenter
senior. Petter Ringnes Ski debuterte i NC med en 20. plass (totalt 24 deltakere) i
klassen eldre gutter senior. Vi gratulerer begge og takker for at dere representerer
klubben på et nasjonalt nivå.

§

03.05.2018:
Flash-fest 2018. En uhøytidelig gratis klatrekonkurranse for alle nivåer! Vi hadde fått
over 30 nye ruter i hallen, og dette måtte feieres. Ca. 30 deltakere.

§

13.-14. mai 2018: NM buldring - Stavanger
Marie Aagaard Lauridsen og Oda Emilie Aagaard Lauridsen representerte
Klatreklubben Ålesund under Norgesmesterskap i buldring i Sørmarka Arena. Vi
gratulerer med henholdsvis 3. og 4. plass i klassen «eldre jenter senior». Dette ble den
siste konkurransen før jentene meldte overgang til Lillehammer Klatreklubb, og vi
takker for god innsats gjennom mange år og ønsker dem lykke med klatrekarrieren.

§

25.09.2018: Høstklatrefest. Lavterskel konk.
En uhøytidelig gratis klatrekonkurranse for alle nivåer! Vi hadde fått over 30 nye ruter
i hallen, og dette måtte feieres. Ca. 30 deltakere.

§

17.11.2018: Regional Klatrecup - Eide
Første runde av Regional Klatrecup Møre og Romsdal 18/19 ble arrangert av Eide
Klatreklubb, og vi gratulerer til alle som deltok fra Klatreklubben Ålesund. Takk for
god innsats og god representasjon av klubben vår.
o Runa Nakken – 1. Plass - Jenter 13-16 år.
o Petter Rignes Ski – 1. plass - Junior gutter 16-18 år.

§

08.12.2018: Regional Klatrecup – Torvikbukt.
Klatreklubben Ålesund stilte med fire deltakere i Regional Klatrecup Møre og
Romsdal i Torvikbukt, og vi gratulerer alle fire med tipp topp innsats.
o Runa Nakken - 2. plass - Jenter 13-16 år.
o Jenny Mildenberger - 3. plass - Kvinner senior.
o David Koch - 1. plass - Herrer senior.
o Petter Rignes Ski - 4. plass - Herrer senior.

Dugnader
21. – 27 april: Dugnad for å få nye ruter i veggen. 2/3 av rutene i veggen ble byttet ut.
Klubben betalte for innleid ruteskruer i fire dager, mens resten ble gjort på dugnad
17. – 23. september: Dugnad for å få nye ruter i veggen. 2/3 av rutene i veggen ble byttet ut.
Klubben betalte for innleid ruteskruer i fire dager, mens resten ble gjort på dugnad

Instruktører
11 medlemmer ble kurset og godkjent som klatreleder inne. Kursene var gratis for alle som
forpliktet seg til å holde et grunnkurs for klubben (betalt). Klubben sliter fortsatt med å få
instruktører, så vi vil fortsette arbeidet med å utdanne instruktører (og kanskje være litt
strengere på inntakskriteriene).

Økonomi
Årsresultat 2017: + 29.176,Årsresultat 2018: - 107.048,Klubben hadde i 2018 er underskudd på 107.048, og per 01.01.2019 står det 814.276,- på vår
sparekonto.
Noen av tallene som kan forklare deler av underskuddet:
§

44 % nedgang i dagsbesøk.

§

40 % nedgang i slag av årskort.

§

13 % nedgang i medlemskontingent.

§

160 % økning i lønnsutgifter.

§

Innkjøp av to stk. Auto Belay (ca. 66.000,-).

§

Innkjøp av utleiesko (ca. 30.000,-).

