Årsmelding

2021

Styreleder

Ola Roalkvam

Nestleder

Jonas Østrem

Styremedlem

David Koch

Styremedlem

Jennifer Mildenberger

Styremedlem

Tore Fadnes

Styremedlem

Henning Eidsheim

Styremedlem

Eivind Bjørge

Styremedlem

Synnøve Nesdal Sandnes

Vara

Kenneth Grytskog

Daglig leder

Robert Vasset (jan. – april.)
Ola Roalkvam (april – aug.) ikke formelt ansatt, kun ansvar for løpende drift
Ulrik Vik Nakken (aug. – des.)

Klatreklubben Ålesund sitt styre bestod i 2021 av ni stk., der alle var i alderen +/- 30 år. Syv
innflyttere, men heldigvis hadde vi også to lokale bidrag. Eivind Bjørge har imponert oss alle
med sin arbeidskapasitet, og det tok han ca. to uker å organisere rivning / oppbygning av ny
buldrevegg / kraftloft. Det sosiale har blitt ordnet av Synnøve Nesdal Sandnes og dette vet vi
verdsettes høyt av klubbens medlemmer. Jenny Mildenberger og David Koch har stilt opp
nesten daglig på årets tre rutesetter-dugnader, og samtidig planlagt konkurransene. Uten Tore
Fadnes hadde ikke klubbens treningsgrupper vært like godt organisert. Jonas Østrem har
bidratt som assistent i byggeprosjektet, samtidig som han har tatt ansvar for internkontroll av
klubbens utstyr og inventar. Henning Eidsheim har lagt ned mange timer for å skru nye ruter,
fikse det elektriske eller utføre andre praktiske gjøremål som vi andre ikke skjønner løsningen
på. Kenneth Grytskog er en aktiv vara, han stiller de gode spørsmålene og noter ned alt vi
babler om på styremøtene. Lene Roalkvam er ikke i styret, men som regnskapsfører passer
hun på at vi ikke bruker opp pengene på tull og tøys, samtidig som at budsjett blir fulgt.
Klubben har de siste årene fått ny daglig leder nesten like ofte som årstidene skifter, men med
årets ansettelse av Ulrik Vik Nakken, håper vi at det blir bedre kontinuitet. Ulrik sin
stillingsprosent er betydelig lavere enn tidligere daglige ledere, men foreløpig har ikke styret
merket noe til dette, og vi er imponert over alt han har fått til på kort tid. Tusen takk til dere
alle sammen for alt dere gjør for Klatreklubben Ålesund!

Vi syns det er skikkelig gøy at man i 2021 kan drifte en mellomstor klatreklubb i Norge
hovedsakelig med frivillig arbeidskraft. Totalt har det blitt lagt ned godt over 1000 frivillige
arbeidstimer i 2021. Mye ble gjort av styret, men vi har heldigvis fått god hjelp på dugnader
fra noen av klubbens flotte medlemmer. Klubbens instruktører, trenere og klatrevakter
fortjener også en stor takk!

Valgkomite

Kontrollutvalg

Leder

Sigbjørn Helland

Medlem

Charlotte Armitage

Medlem

Sandra Ekroll

Medlem

Oskar Sunde

Medlem

Ørjan Grefstad

Vara

Thea Elise Vestre Aasen

Vara

Torjus Hoseth

Medlemstall
Når det gjelder medlemstallet så er dette de som var medlem pr 31.12.2021 og som har betalt
medlemskontingent til idrettslaget for 2021

Årstall

Antall

Endring fra fjoråret

2021

427

+ 102

2020

325

+5

2019

320

+ 31

2018

289

- 85

2017

374

+ 36

2016

338

+ 79

2015

259

+9

2014*

250

+4

2013

246

+ 25

2012

221

+ 51

2011

170

I 2020 var altså Klatreklubben Ålesund den 12. største klatreklubben i Norge.

Styremøter
Styret i Klatreklubben Ålesund avholdt syv styremøter i 2021. En egen Facebook-gruppe +
Messenger-gruppe brukes nesten daglig. Referat fra styremøtes lagres i klubbens OneDrive.

Eks. ord. årsmøte
2. des. 2021 avholdt 2021 avholdt klubben ekstraordinært årsmøte ang. oppgradering av
treningsloft / buldrevegg i SBM-Arena.

Styrets forslag: Styret i Klatreklubben Ålesund ønsker å få fullmakt til å benytte inntil
500 000,- av sparepengene til Klatreklubben Ålesund, på oppgradering av treningsloft og
buldrevegg i SBM-Arena.
Årsmøte sitt vedtak: Enstemmig vedtatt
Arbeidet kom i gang kun noen få dager etter eks. ord. årsmøte, og ved årets slutt var store
deler allerede i bruk. Imponerende! Dette kommer klubben til å nye godt av i mange år
fremover.

Sosiale arrangement / samlinger
▪

30.04.21 - 02.05.21: Buldretur til Flø med SKK. Avlyst.

▪

18.06.21 - 20.06.21: Romsdalssamlingen 2021. Usikkert vær. Tre deltakere.

▪

16.09.21: Reel Rock 15 // Terminalen. Ca. 50 deltakere.

▪

18.09.21: Rave Cave – kveldsklatring / disco i Hula. Ca. 50 deltakere.

▪

25.11.21: Vertikal quiz // T2. Ca. 40 deltakere.

Dugnader
▪

24. – 19.01: Alle klatretak ble skrudd ned / vasket. Ca. 60 nye tauruter.

▪

26.08 – 03.09: Alle klatretak ble skrudd ned / vasket. Ca. 60 nye tauruter.

▪

29.11 – 03.12: Alle vertikale vegger fikk nye klatreturer. Ca. 40 nye tauruter.

Lokale konkurranser
04.12.21: Regional Klatrecup – Ålesund
Nytt av året er at Regional Klatrecup - Møre og
Romsdal, nå er en konkurranse tilpasset
barn/ungdom i alderen 9 - 16 år. Dette er bestemt
av klatreklubbene i Møre og Romsdal, etter
tilbakemelding fra NKF (som ønsker at fokus i
lokale konkurranser skal være på barn /ungdom). Det er klasseinndeling med to og to årskull
sammen. Alle ruter skal klatres på topptau, og du kan klatre så mange ruter du vil, men det er
de fire rutene med høyest gradering som teller i konkurransen. Det vil være ca. 20 ruter
fordelt mellom gradene 3 - 8. Medalje og t-skjorte til alle som deltar.
Klatreklubben Ålesund ønsker fortsatt at barn under ni år + klatrere fra 17 – 100 skal
konkurrere, så vi arrangerte etter eget initiativ konkurranse for alle aldre. Totalt var det ca. 50
deltakere fordelt på alle klasser.

Nasjonale konkurranser
14. – 15.08.21: NM buldring Trondheim
Navn

Plassering

Klasse

Petter Ringnes Ski

4 / 16

Junior gutter

Sander Elias Myklebust

7 / 22

Ungdom BC gutter

Plassering

Klasse

5/10

Junior (led)

18. – 19.09.21: NC led/para Tromsø
Ingen deltakere
30. – 31.10.21: NC led Kristiansand
Ingen deltakere
20. – 21.11.21: NM led / para / speed Bergen
Navn
Petter Ringnes Ski

11. – 12.12.21: Nasjonal buldrekonkurranse for junior
Ingen deltakere

Treningsgrupper
Klubbens fire treningsgrupper for barn/ungdom har hatt et godt år, og det har vært ventelister
på flere av gruppene. Utfordringen er at vi ofte bytter trenere, og i tillegg er foreldrene lite
aktive i klubben pga. manglende kunnskap / interesse for klatring. Styret / daglig leder har
heller ikke valgt å prioritere tett oppfølgning av treningsgruppene. Dette har blant annet ført
til at det er liten oppfølgning med tanke på regionale / nasjonale konkurranser og
treningssamlinger, og her ønsker klubben å bli bedre, men som er frivillig organisasjon, er vi
avhengige av at foreldrene involverer seg mer, så dette blir et av fokusområdene. Barn og
ungdom er viktig for utviklingen av medlemsmassen i klubben, så vi ønsker også å se på
muligheten for å få flere treningsgrupper, gitt at vi får trenere som ønsker å bidra, og finner
tidspunkt som ikke i stor grad påvirker andre brukere av klatreanlegget i SBM-Arena.

Treningstider treningsgruppene
▪

12 – 16 år

Mandag kl. 17:30 - 19:30

▪

6 – 9 år

Tirsdag kl. 17:30 - 18:30

▪

10 – 13 år

Onsdag kl. 17:30 - 19:00

▪

6 – 9 år

Torsdag kl. 17:30 - 18:30

Ny kompetanse
Rutesetter 1: Seks medlemmer (Jenny, David, Kenneth, Eivind, Ørjan og Ola) ble sertifisert
som Rutesetter 1 (ny utdanning fra NKF) i august. NKF dekket alle utgifter til dette kurset.
Klatreklubben Ålesund har som målsetning at det skal gjennomføres minimum et slikt kurs
årlig (med minimum 50 % kvinnelig deltakelse). Fremover vil vi betale lokale rutesettere for
å skru på dagtid (fremfor å leie inn eksternt ved hver eneste dugnad), men det er under
forutsetting om at man er sertifisert minimum rutesetter 1 for å få betalt

Sparebanken Møre Arena
Klatreveggen i SBM-Arena ble eksternt kontrollert i desember 2021, og det ble ikke
rapportert om store feil. Imponerende av en klatrevegg fra 1998! Vi skal selvfølgelig fortsette
å arbeide for en ny klatrehall sammen med Buldrehallen, men det er godt å vite at vi trygt kan
fortsatte å skape mye glede i vår nåværende vegg.

Ny klatrehall
Årsmøte i 2021 stemte for at Klatreklubben Ålesund skulle trekke seg ut av prosjekt
Spjelkavik Arena. Dette ble formelt utført rett etter årsmøte. Klatreklubben Ålesund arbeider
derfor for et samarbeid med Buldrehallen AS (slik det ble presentert på årsmøte i 2021). Det
har i 2021 blitt gjennomført flere møter med potensielle samarbeidspartnere, og det jobbes
konkret med et alternativ. Dessverre har ingen avtaler blitt signert, men vi vil i 2022 fortsette
for å arbeide med å få avgjort om det er reelle muligheter for at nåværende alternativ blir
realisert. Innen sommeren 2022 burde dette være avklart, slik at vi evt. kan gå videre med å se
på andre løsninger. Som dere skjønner vil nok dette da tid (vi tør ikke gi et tidsestimat), men
vi har fortsatt troa på at Ålesund skal få seg en ny stor klarehall, der tauklatrere og buldrere
kan leve i harmoni.

Større innkjøp
Klatretak: 119.485,- (klatretak til Kilterbrett er ikke inkludert i denne summen).

Økonomi
Årsresultat 2017: + 29.176,Årsresultat 2018: - 107.048,Årsresultat 2019: + 118.593,Årsresultat 2020: + 301.192,Årsresultat 2021: - 234.725,-

Klatreklubben Ålesund hadde i 2021 et underskudd på 234.725,- og per 31.12.2021 var fri
kapital (bankinnskudd - gjeld) på 836.262,-

I 2021 var det budsjettert med et underskudd på 123.627,- Årsresultatet for 2021 uten
prosjektet med oppgradering av kraftloftet / buldrevegg ville gitt et overskudd på 134.480,men i 2021 brukte vi 369.205,- på oppgradering. Resterende beløp av innvilgede 500.000,(130.795,-) blir brukt i 2022.

Styreleder

