Årsmelding

2019

Styrets sammensetning
Styreleder:

Ola Roalkvam

Nestleder:

Jørn Snorre Øvstedal

Sekretær:

Helene Tjelde

Styremedlem

David Koch

Styremedlem

Jennifer Mildenberger

Styremedlem

Jenny-Kristin Seth

Styremedlem

Tore Fadnes

Styremedlem :

Jonas Østrem

Vara:

Henning Eidsheim

Daglig leder:

Lene Margrethe Steffensen

Valgkomite
Leder:

Marius Storeide

Medlem:

Mads Gausdal

Medlem:

Kristin Anholt

Vara:

Ikke valgt

Revisorer
Revisor:

Odd-Inge Giskegjerde

Revisor:

Mads Gausdal

Medlemstall
Når det gjelder medlemstallet så er dette de som var medlem pr 31.12.2019 og som har betalt
medlemskontingent til idrettslaget for 2019.

Årstall

Antall

Endring fra fjoråret

2019

320

+ 31

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 fem styremøter i 2019. En egen Facebook-gruppe og
uformelle møter i klatreveggen brukes aktivt, når ikke direkte styresaker skal vedtas. Referat
føres og lagres i klubbens Dropbox.

Større innkjøp
§

Auto Belay: 34.000,-

§

Klatretak/tau: 26.000,-

Nye medlemstilbud
§

Søndagsåpent: Hver søndag kl. 10:00 – 16:00 i perioden oktober – desember.

§

Studentordning: Klatreklubben Ålesund har nå inngått en samarbeidsavtale med Sit
Ålesund. Alle studenter som nå kjøper hel- eller halvårskort hos Sit Trening, kan
sende en mail til maria.valderhaug@sit.no for å få gratis medlemskap i Klatreklubben
Ålesund.

§

Kilekurs: 1. – 3. Juli. Fire deltakere.

§

Kameratredningskurs: 10. – 11. mai og 25. – 26. mai . Fire deltkare på hver kurs.

Sosiale arrangement
§

23.05.19: Klubbkveld @ Buldrehallen. Foredrag og film. Ca. 25 deltakere.

§

27.08.19: Åpen dag (gratis) @ SMBA. Ca. 80 deltakere

§

31.10.19: Reel Rock @ Terminalen. Ca. 100 deltakere

§

21.11.19: Reiseforedrag – Inspirasjonskveld @ SMBA. Ca. 25 deltakere.

§

06.12.19: Julebord @ SMBA for klubbens medlemmer. Ca. 20 deltakere.

Klatresamlinger
•

Utendørs klubbklatring
Vi videreførte ordningen fra 2018, så i mai-juni + aug. – sept. var det klubbklatring
hver onsdag (hvis ikke været sendte oss inn i SMBA).

§

Flø 10. – 12. mai
Arrangert sammen med Sunnmørsk Klatreklubb. NKF sponset arrangementet med mat
og premier (quiz og fotokonkurranse). Ca. 50 deltakere. Utdrag fra rapport innsendt til
NKF:
Medlemmer rfa Klatreklubben Ålesund, Sunnmørsk Klatreklubb, Klivrelaget og
Kristiansund Fjellklubb trøkka til på regional buldresamling på Flø, og bidro til god
stemning over hele linja. Det var meldt klassisk Sunnmørsvær (altså litt av alt), men
heldigvis ble været bedre enn meldt. Det tørker raskt opp på Flø, og spesielt lørdag
ble en strålende dag med sol fra kl. 13 og frem til mørkets frembrudd. På lørdag var vi
26 stk., 14 av dem overnattet i telt/huler og mellom 30 - 40 flotte klatrere tok seg en
rolig søndagstur på vakker stein i flott natur. Moro! Klatreklubbene i Møre og
Romsdal ønsker å takke Norges Klatreforbund for støtte til denne regionale
samlingen.

§

Romsdalen 14. – 16. Juni
Arrangert sammen med Sunnmørsk Klatreklubb. Klubben leide tre hytter, og i tillegg
var det ca. 15 telt. NKF sponset arrangementet med ca. 21.000,- som dekket
overnatting, minibuss, mat og premier (quiz og fotokonkurranse). Ca. 40 deltakere.
Utdrag fra rapport innsendt til NKF:
Vi som bor på Sunnmøre er veldig stolte over all den flotte klatringen som finnes i vårt
nærområde, men vi vet også å sette pris på at Romsdalen kun er en kort kjøretur unna.
Det har derfor blitt en tradisjon at Klatreklubben Ålesund og Sunnmørsk Klatreklubb
årlig arrangerer klubbsamling i Romsdalen, og fra 14. – 16. juni var vi på plass med
utgangspunkt i Trollveggen Camping. Vi lot Trollveggen stå urørt denne helgen, men
Mongejura, Hornaksla, Skiri, Slettafossen og Mjelvasteinen var blant områdene som

fikk kjenne på kraften av muskler fra Sunnmøre. Været leverte som bestilt, og både
fredag og lørdag bød Romsdalen på en nydelig sol og skyfri himmel. Klatreforholdene
var gode, men taulagene på storveggene jobbet hardt for å finne skygge på
standplassene. Søndag ettermiddag kom det dessverre litt regn, og det ryktes om at
vått sva på Hornaksla ikke er å anbefale. Klubbene ønsker å takke NKF for støtten
som ble gitt til denne samlingen. Den gjorde det mulig å tilby våre medlemmer en
fantastisk helg der både transport (minibuss), mat og overnatting var gratis. Både
fredag og lørdag var det felles grilling, og vi arrangerte blant annet quiz,
fotokonkurranse og dødheng på idealtid. NKF ga oss også litt støtte til noen premier,
og med god rabatt fra 7blåner/VPG ble det delt ut kamkiler, ekspressslynger og kalk.
Takk til alle som gjorde dette til en herlig helg!

NC buldring i Ålesund

Lokale deltakere
Totalt deltok åtte juniorer og syv seniorer fra Klatreklubben Ålesund (av totalt 106 deltakere)
under Norgescup i buldring i Ålesund, og vi takker alle 15 for herlig innsats. Måtte dette være
god motivasjon for videre lek i klatreveggen for alle i klatremiljøet i Ålesund. Ganske rått at
hele tre av seks finalister i herrer senior representerte Klatreklubben Ålesund. Helge Ruth,
Ivan Kravjansky og Lorentz Mandal endte til slutt på henholdsvis 3., 4. og 5. plass, så
gratulerer så mye til alle tre.Det er både gøy og motiverende å se at alder ikke er en hindring
for å kunne stramme bissa
Takk til alle våre frivillige
Tusen takk til alle som bidro med sin frivillighet i helga. Det er ingen tvil om at det ikke
hadde vært mulig å arrangere Norgescup uten dere. Dere stod på, utførte oppgavene
eksemplarisk og klaget ikke over noen ting. Vi digger dere!
Det er nok litt som kunne vært gjort annerledes fra vår side, så vi skal prøve å ta lærdom av
dette til en annen gang. Informasjonsflyten til dere burde vært bedre, og dessverre ble det slik

at flere av dere måtte jobbe mer enn ønsket. Dette er bare å beklage, men takk for at dere stilte
opp når arbeidsoppgavene ble større og flere enn antatt.
Det er vanskelig å drive en frivillig klubb i 2019, så det varmer godt å se at noen fortsatt
bidrar når det trengs. All idrettsgleden som var i Buldrehallen i går hadde ikke vært der uten
dere! Fortsett å vær de fantastiske menneskene som dere er, og igjen så vil Klatreklubben
Ålesund og Buldrehallen takke for deres viktige bidrag under NC. Vi sees i veggen, og bær tskjortene deres med stolthet.
Regnskap
§

Inntekter 78.420,-

§

Utgifter: 46.487,-

§

Resultat: 31.933,-

§

Gevinst: 15.966,- (overskuddet ble delt med Buldrehallen)

Avisartikler
https://www.smp.no/100Sport/2019/02/13/%E2%80%93-Et-fantastisk-milj%C3%B818463032.ece
https://www.smp.no/100Sport/sportsdognet/2019/02/17/Lovende-takter-av-%C3%85lesundklatreklubb-i-Norgescupen-18489557.ece
https://www.norsk-klatring.no/impulser/konkurranse/norgescup-i-aalesund
https://klatring.no/arrangement/70

Nasjonale konkurranser
01. - 02.02.19. NC buldring - Oslo
Navn

Plassering

Klasse

Runa Nakken

11 / 24

Yngre jenter junior

Petter Rignes Ski

11 / 24

Eldre gutter junior

Sindre Otterlei Navelsaker

17 / 24

Eldre gutter junior

Plassering

Klasse

Runa Nakken

12 / 15

Yngre jenter junior

Nelly Elise Cock-Olsen

15 / 15

Yngre jenter junior

Sigve Bj. Klokk

7 / 11

Yngre gutter junior

Sander Elias Myklebust

10 / 11

Yngre gutter junior

Magnus Engeset Heltne

11 / 11

Yngre gutter junior

Olianna Johansson

12 / 15

Eldre jenter junior

Petter Rignes Ski

9 / 24

Eldre gutter junior

Sindre Otterlei Navelsaker

17 / 24

Eldre gutter junior

Ann Kristin Våge

9 / 13

Senior damer

Ida Eline Lervik Swensson

10 / 13

Senior damer

Helge Ruth

3 / 23

Senior herrer

Ivan Kravjansky

4 / 23

Senior herrer

Lorentz Bastian Mandal

5 / 23

Senior herrer

David Christopher Koch

15 / 23

Senior herrer

Ola Roalkvam

21 / 23

Senior herrer

Plassering

Klasse

Runa Nakken

15 / 20

Yngre jenter junior

Sigve Bj. Klokk

8 / 13

Yngre gutter junior

Olianna Johansson

16 / 21

Eldre jenter junior

15. - 16.02.19: NC buldring - Ålesund
Navn

8. - 9.03.19: NM buldring - Trondheim
Navn

Petter Rignes Ski

12 / 22

Eldre gutter junior

Sindre Otterlei Navelsaker

19 / 22

Eldre gutter junior

Ida Eline Lervik Swensson

9 / 20

Senior damer

Plassering

Klasse

Petter Rignes Ski (led)

7 / 16

Eldre jenter junior

Petter Rignes Ski (speed)

9/9

Eldre gutter junior

Plassering

Klasse

12 / 16

Eldre jenter junior

Plassering

Klasse

17 / 23

Eldre jenter junior

13. - 14.10.19: NC ledklatring/speed – Tromsø
Navn

02. - 03.11.19: NC ledklatring – Bodø
Navn
Petter Rignes Ski (led)
16.11.19: NM ledklatring - Oslo
Navn
Petter Rignes Ski (led)

Dugnader
21. – 23. januar: Minidugnad for å få nye ruter i veggen. Patrick Pedersen var innleid som
rutesetter i to dager, mens resten ble gjort på dugnad. Totalt 20 nye tauruter (rutesetter
skrudde 12).
17. – 22. mars: Dugnad for å få nye ruter i veggen. 2/3 av rutene i veggen ble byttet ut. Piter
Stępniak var innleid som rutesetter i fem dager, mens resten ble gjort på dugnad. Ca. 50 nye
tauruter (rutesetter skrudde 28).
8. – 10 september: Minidugnad for å få nye ruter i veggen. Sindre Dimmen var innleid som
rutesetter i to dager, mens resten ble gjort på dugnad. Totalt 24 nye tauruter (rutesetter
skrudde 6).

13. – 18. Oktober: Dugnad for å få nye ruter i veggen. 3/4 av rutene i veggen ble byttet ut.
Piter Stępniak var innleid som rutesetter i fem dager, mens resten ble gjort på dugnad. Ca. 65
nye tauruter (rutesetter skrudde 30).

Instruktører
Seks medlemmer ble kurset og godkjent som klatreleder inne i nov. 2019.

Spjelkavik Arena
I desember 2019 var det møter i både fylkestinget og kommunestyret i nye Ålesund
kommune. Først vedtok fylkestinget at Spjelkavik Arena skal bygges, og vedtok Ålesund
kommune å gå inn som leietaker, slik at hallen blir bygd med tre hallflater. Ålesund kommune
garanterer også for Spjelkavik idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Judoklubb og
Ålesund Ju Jitsuklubb sine årlige økonomiske forpliktelser for en periode på inntil 30 år.
Samlet garantibeløp er inntil 4,8 mill. kroner første år og skal nedtrappes i tråd med
nedbetaling av lån/nedskrivning av verdi på hallen.
Dette betyr at Spjelkavik Arena denne uken har kommet en godt stykke nærmere realisering,
og det er derfor på sin plass med litt info ang. prosessen videre for klatreklubben sin del:
I januar/februar 2020 vil Klatreklubben Ålesund få forelagt en samarbeidsavtale med Møre og
Romsdal Fylkeskommune, og et styremøte vil avgjøre om denne skal signeres.
Samarbeidsavtalen binder ikke Klatreklubben Ålesund til å bli med i Spjelkavik Arena, men
den gjør at klatreklubben får bli med i den videre planleggingen av prosjektet utover i 2020.
Målet er at det så skal bli laget et konkret forprosjekt i løpet av 2020, og dette vil inneholde
alle detaljer om hvordan klatrehallen vil se ut og hvilke årlige leiekostnader dette vil medføre
for Klatreklubben Ålesund. Tegningene og leiekostnader som tidligere har vært presentert
(blant annet bilde til denne saken) er kun utkast, og i forprosjektet vil alle funksjoner i
klatrehallen bli godt beskrevet. Dette forprosjektet vil så bli presentert for et årsmøte, og med
de fleste detaljene på plass, vil det være mulig å få til en god debatt om veien videre. Det vil

så være opp til årsmøte å vedta om Klatreklubben Ålesund skal bli med videre, eller trekke
seg ut av prosjektet før byggingen starter.
Det vil altså ta litt tid før vi vet helt konkret hva det blir til i sagen om ny klatrehall, men i
løpet av 2020 vil forhåpentligvis det meste av forarbeidet bli klart, slik at det i 2021 kan
bygges en ny hall i Spjelkavik, enten med eller uten Klatreklubben Ålesund.
Vi håper at våre medlemmer vil bidra til at vi får en god diskusjon om klubbens vei videre, og
at vi sammen blir enige om hva som er best for Klatreklubben Ålesund. Dette blir moro! Heia
Klatreklubben Ålesund!

Økonomi
Årsresultat 2017: + 29.176,Årsresultat 2018: - 107.048,Årsresultat 2019: + 118.593,Klubben hadde i 2019 et overskudd på 118.593,- og per 01.01.2020 er egenkapitalen på
907.377,-

