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Styrets sammensetning  
 

Styreleder  Ola Roalkvam 

Nestleder  Kenneth Grytskog (trakk seg i okt. 2022 pga. flytting) 

Styremedlem   Jennifer Mildenberger 

Styremedlem  Tore Fadnes 

Styremedlem  Eivind Bjørge 

Styremedlem  Synnøve Nesdal Sandnes 

Styremedlem   Ørjan Grefstad (nytt styremedlem) 

Styremedlem  Elise Mathilde Hall (nytt styremedlem) 

Vara   David Koch 

 

Daglig leder   Ulrik Vik Nakken 

 

Valgkomite 

Leder    Henning Eidsheim 

Medlem  Finn Christian Eidam Knudsen 

Medlem  Sandra Ekroll (trakk seg i jan. 2023) 

Vara   Ikke valgt 

 

Kontrollutvalg 

Medlem  Sigbjørn Helland 

Medlem  Kristoffer Bugge 

Vara   Ikke valgt 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medlemstall – Klatreklubben Ålesund 
Medlemstallet er basert på antall personer som har betalt medlemskontingent til idrettslaget 

innen utgangen av kalenderåret. For 2022 var medlemsmassen 61 % menn og 39 % kvinner. 

 

Årstall 

 

Antall 

 

 

Endring fra fjoråret 

2022 500 + 73 

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  

  

 

 

Styremøter 
 

Styret i Klatreklubben Ålesund avholdt fire styremøter i 2021. En egen Facebook-gruppe + 

Messenger-gruppe brukes nesten daglig. Innkallinger og referat fra styremøtes lagres i 

klubbens OneDrive.   

 

 

 

 

 

 



Dugnader 
 Januar: Ferdigstilling av kraftloftet. 

 14. – 17.03.22: Alle tak ble skrudd ned, og det ble skrudd 53 nye tauruter.  

 12. – 16.09.22: Alle tak ble skrudd ned, og det ble skrudd 51 nye tauruter. I tillegg ble 

barneveggen gjort om til en fullverdig treningsvegg / kursvegg. 

 21. – 25.11.22: Alle vertikale vegger fikk nye klatreturer. 40 nye tauruter.  

 

Sosiale arrangement 
 13.01.22: The Alpinist// ODEON Ålesund 

 03.02.22: Vertikal Quiz // T2. Quismaster: Asgeir Bakken Rognstad. Ca. 40 deltakere.  

 20.04.22: Reel Rock 16 // Terminalen. Ca. 50 deltakere.  

 12.10.22: Vertikal Quiz // T2. Quismaster: Mads Gausdal. Ca. 40 deltakere. 

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

 04.11.22: Bursdagsfest, KKÅ 30 år // T2. Ca. 60 deltakere.  

 02.12.22: Åpen dag for studenter // SBM-Arena. Ca. 30 deltakere. 

 09.12.22: Julebuldring + Molo. Ca. 10 deltakere.   

 

Klatresamlinger 
 Ukentlig utendørs klubbklatring: Mai – juni + aug. – sept. Onsdager kl. 17 – 20. Det 

ble svært mange avlysninger pga. dårlig vær, men heldigvis noen fine samlinger i aug. 

og sept.   

 29.04 – 01.05.22: Buldretur til Flø med SKK. Ingen fra KKÅ overnattet, men vi var 

rundt 10 stk. på dagstur begge dager.  

 10. – 12.06.22: Romsdalssamling. Ok vær. Godt oppmøte. Flere tok seg en dagstur, og 

ca. 20 overnattet på campingen. God stemning!  

 24. – 25.09.22: Klubbtur til Beachen. På kort varsel leide klubben et hus, og 10 dro på 

tur. Kanskje en ny tradisjon? 

 

 

 

 

 



Klatreklubben Ålesund = 30 år! 
 

28.10.1992 ble Klatreklubben Ålesund stiftet, og 28.10.2022 fylte vi derfor 30 år! Av 

praktiske årsaker ble feiringen lagt til 4. nov. på T2. Det var gratis inngang for alle, og 

Klatreklubben sponset maten. Johnny Nord Jensen og Roar Solvang holdt to veldig gode 

foredrag om klubbens historie. Johnny er en av grunnleggerne av klubben, så han pratet om 

mye spennende som skjedde fra oppstarten i 1992 og frem til vi NM i Sunnmørshallen i år 

2000. Roar tok deretter over, og dro linjene frem til der vi er i dag. Det var gøy å høre på to 

flinke klatrere som har vært viktige for klubben i alle år.  I løpet av kvelden ble det også 

arrangert div. konkurranser fra scenen, og selv om styreleder hadde et mislykket forsøk på å 

etablere barisstemning i lokalet, ble det en skikkelig bra fest.  

Sak fra Nytt i Uka: https://nyttiuka.e-pages.pub/titles/nyttiuka/13875/publications/2/pages/34 

 

Lokale konkurranser 
 

26.11.22: Regional Klatrecup – Ålesund 

Fra 2023 legges alle regionale klatrekonkurranser om etter krav fra NKF. Det blir 

konkurranse i buldring på våren, og klatring (topptau) på høsten. Det ble derfor ikke arrangert 

regionale klatrekonkurranser i Møre og Romsdal høsten 2022, og Klatreklubben Ålesund tok 

derfor ansvar for at det ble avholdt en felles klatrekonkurranse for hele fylket. 

 

Det var totalt 90 deltakere (55 barn/junior og 35 senior), og i tillegg en hel haug med støttende 

tilskuere. Gøy!  Ca. 1/3 av deltakerne var tilreisende fra andre klatreklubber i fylket 

(hovedsakelig Sunnmørsk Klatreklubb, Romsdal Tindegruppe og Eide Klatreklubb). Tusen 

takk til alle dere som var med på å gjøre årets regionale konkurranse til en skikkelig trivelig 

og sosial klatreøkt. Totalt ble det skrudd ca. 40 nye tauruter (totalt 75 ruter i veggen). Rutene 

fikk masse skryt, og de fleste passet godt både for voksene og barn. 

 

KIWI støttet oss med to store kasser med masse deilig fersk frukt som vi ga gratis til alle 

deltakerne, og Vertical Playground ga oss to klatretau som vi loddet ut. Norges klatreforbund 

ga oss økonomisk støtte til å leie inn rutesettere. Fem vakre medlemmer bakte kaker, og 

styremedlemmer ordnet kaffe og vafler. Tusen takk for god spons! 

https://nyttiuka.e-pages.pub/titles/nyttiuka/13875/publications/2/pages/34


Nasjonale konkurranser 

 
12. – 13.02.22: NC buldring - Oslo 

Ingen deltakere  

 

26. – 27.03.22: NM buldring - Bergen 

Navn Plassering Klasse 

Ugne Lesciukaityte 17 / 19 Senior damer 

 

21. – 22.05.22: NC buldring - Kristiansand 

Ingen deltakere  

 

17. – 18.09.22: NC led / para / - Kristiansund 

Navn Plassering Klasse 

David Koch 4 / 18 Senior herrer 

 

28. – 29.10.22: NC led - Haugesund 

Ingen deltakereæ. 

 

12. – 13.11.22: NM led / para - Tromsø 

Ingen deltakere 

 

 

Nye medlemstilbud i 2022 
 

Kraftloftet (versjon 2.0) 

Kun 48 dager etter at et eks. ord. årsmøte vedtok å bevilge 500.000,- at klubbens sparepenger 

til å bygge om Kraftloftet, var det klart for åpning. Eivind Bjørge tok hovedansvaret, og 

sammen med en veldig fin gjeng frivillige, ble det lagt ned et stort antall arbeidstimer på kort 

tid. Den største nyheten var et Kilterbrett, så nå må man ikke lenge ha fingre av stål og stor 

biceps for å kunne trives på kraftloftet. Tusen takk til alle som har gjorde dette mulig, dette 

hadde vi ikke fått til uten den frivillige innsatsen fra en liten del av medlemsmassen vår.  



Ny kursvegg 

Sparebanken Møre ga gjennom TEFT klubben 50.000,- til å oppgradere barneveggen til en 

fullverdig treningsvegg/kursvegg. Veggen ble malt i lysegrønn, og den ble et par meter 

breiere. Tidligere på året ble det også lagt inn bolter på alle rutene, slik at det nå også kan 

ledklatres på denne veggen. Vi håper derfor at denne veggen nå vil benyttes av alle våre 

medlemmer, uavhengig av alder og erfaring. Tusen takk SBM!  

 

Mentorordning trad 

Klatreklubben Ålesund fikk innvilget støtte fra NKF til å gjennomføre mentorordning for 

tradklatring i 2022. Takk! NKFs mentorordning har som målsetting å skape ett større miljø 

for at yngre personer (15 – 25 år) som er interesserte i klatring, får øynene opp for klatring på 

egne sikringer. Etter 10 varierte økter skal deltakerne få et nivå av egenferdighet og erfaring 

som gjør at de kan utvikle seg videre på egen hånd. I 2022 var det åtte søkere, men kun fire 

kvalifiserte. To gutter og to jenter fikk masse god læring av tindevegleder Sindre Selvig, så 

dette håper vi kan bli et fast årlig opplegg.  

Prøv klatring 

Ønsker du å forsøke klatring, men mangler brattkort og kjenner ingen som kan være med deg 

i klatreveggen? Da er vårt nye tilbud «Prøv klatring» perfekt for deg! Hver tirsdag, torsdag og 

søndag har du nå anledning til å komme til klatreveggen vår og forsøke klatring. Her vil du 

møte instruktører som jobber for Klatreklubben Ålesund og som kan sikre deg slik at du kan 

prøve klatring. Instruktørene hjelper deg med å finne riktig utstyr og det eneste du behøver å 

gjøre er å melde deg på et ledig tidspunkt og møte opp ved klatreveggen i klær som er gode å 

bevege seg i. Resten tar instruktørene seg av. Tilbudet er gratis for barn og unge i alderen 6-

19 år, men voksne betaler drop-in pris (kr. 120,- for ikke-medlem og kr. 100,- for medlem).  

 

Dette tilbudet er et tilbud vi kan opprette som følge av støtte fra de lokale aktivitetsskapende 

midlene som er utdelt fra Ålesund Idrettsråd på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet 

(KUD) og gjennom TEFT-midler vi har fått utdelt fra Sparebanken Møre. Hensikten med 

dette tilbudet er at flest mulig skal få prøve klatring for å se om dette er en aktivitet man 

ønsker å fortsette med på egen hånd. Man kan derfor melde seg på dette tilbudet maksimalt 5 

ganger for å sikre at flest mulig får muligheten til å prøve tilbudet. 

 



Kompisklatring 

Etter en pause på to og et halvt år, gjenoppstod endelig ukentlig kompisklatring i Sparebanken 

Møre Arena. Dette er ment som et samlingspunkt for de som mangler klatrepartner eller som 

bare er på jakt etter en sosial økt. Klubben stiller med en instruktør, slik at det alltid vil være 

minimum en trivelig klatrer til stede.  

 

Ny kompetanse 
Fem medlemmer ble sertifisert som «klatreinstruktør inne». Klubben har i dag rundt 30 

instruktører, men svært få har tid/lyst til å bidra jevnlig, så det er helt avgjørende med jevnlig 

utdanning av nye for at vi skal klare å gjennomføre nok innføringskurs for nybegynnere.  

 

Større innkjøp 
 Klatretak = 187.566,-  

 Oppgradering kraftloftet = 71.870,- (i tillegg ble 369.205,- brukt på oppgraderingen i 

2021, så totalt kostet dette prosjektet 441.075,-).  

 

Økonomi 
Årsresultat 2017: + 29.176,- 

Årsresultat 2018: - 107.048,-  

Årsresultat 2019: + 118.593,- 

Årsresultat 2020: + 301.192,- 

Årsresultat 2021: - 234.725,- (oppgradering kraftloftet) 

Årsresultat 2022: + 158.248,- 

 

Klatreklubben Ålesund hadde i 2022 et overskudd på 158.248,-, og per 31.12.2021 var fri 

kapital (bankinnskudd – gjeld) på 986.124,- 

 

 

16.02.2023 

 

 

Styreleder 


